AANVRAAG VOOR HET GEBRUIK VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET PLAATSEN VAN EEN TERRAS IN ZONE A - SEIZOEN 2020-2025
Aangifteformulier in te dienen bij het stadsbestuur
Aanvraagformulier behorend bij de gemeenteraadsbeslissing van 01.04.2019 betreffende de “Voorwaarden voor het plaatsen van terrassen op het openbaar domein”.
Ondergetekende,
Naam en voornaam
Adres
Tel
Mailadres
vraagt toelating tot ingebruikname van het openbaar domein voor het plaatsen van een terras bij volgende (ho)recazaak:
Naam (ho)recazaak:
Adres (ho)recazaak:
Website (ho)recazaak:
Ligging binnen het zoneringsplan
Grote Markt en
behorend bij het raadsbesluit van 1
ZONE A
Vandenpeereboomplein
april 2019

Gelieve op dit document de correcte afmetingen van het voor u toepasselijke terras in te vullen.
Vergeet ook de gevraagde documenten uit de aanstiplijst in bijlage niet.

VOOR ALLE TERRASSEN
Voetpadbreedte
_______________ cm
Minimale vrije doorgang na plaatsing
terras (min. 150 cm)
Gevellengte horecazaak

_______________ cm
_______________ cm

Eventuele obstakels (paal, boom,
zitbank, vuilnisbak, …..)

AFGEBAKEND TERRAS

Definitie = elke inname van het openbaar terrein ten bate van een horeca-uitbating, waar eetwaren en/of drank voor consumptie ter
plaatse te koop worden aangeboden en afgebakend is met schermen aan de zijkanten en voor- en achterkant. Een afgebakend
terras is nooit overdekt, maar parasols worden wel toegelaten.

Terraslengte
_______________ cm
Terrasdiepte
_______________ cm
VLOER EN TOEGANKELIJKHEID (het plaatsen van een vloer is niet verplicht. Indien deze toch wordt geplaatst, moet deze voldoen aan de toegankelijkheidsvoorwaarden)
 er wordt geen vloerelement geplaatst
 er wordt een vloerelement geplaatst
Hoogte vloerelementen max. 15 cm
_______________ cm
 ok
Antisliplaag
 niet ok
Hellingspercentage
 hoogte vloer tot 10 cm: maximaal 10%
_______________ %
 hoogte vloer vanaf 10 tot 15 cm: maximaal 8,3%
_______________ %
Afrijdbeveiliging van minimaal 5 cm hoog aan de  ok
open zijkanten van de helling en de  niet ok
tussenbordessen
Vrije breedte hellend vlak min. 120 cm
_______________ m
Aanbrengen contrasterende strip van min. 7 cm  ok
 niet ok
boven en onderaan hellend vlak
Vrije draaicirkel boven en onderaan het hellend  ok
 niet ok
vlak van 150 x 150 cm
SCHERMEN
 ok
Hoogte windschermen
Ondoorzichtig deel 100 cm
 niet ok
(voor-, zij- en achterkant) max. 200 cm
Glasheldere opbouw max. 100 cm
_______________ cm
Materiaalgebruik schermen
 aluminium
 pvc
 hout
 andere _____________________
Kleur schermen
 zone A
 RAL 7016 antracietgrijs
 RAL 7006 beigegrijs
Breedte _______________ cm
Plaatsen zuil aan de voorkant schermen
Hoogte _______________ cm
max. breedte 30 cm

Plaatsen aankondigingsbord tegen de ondoorzichtige
schermen van max. 50 cm hoogte x 100 cm breedte
PARASOLS

Breedte _______________ cm
Hoogte _______________ cm


Zone A

kleur RAL 7006 - beigegrijs




ok
niet ok

VERWARMINGSELEMENTEN
Niet toegestaan

LUIFELTERRAS*

Definitie = elke inname van het openbaar terrein ten bate van een horeca-uitbating, waar eetwaren en/of drank voor consumptie ter
plaatse te koop worden aangeboden en die langs boven is beschermd met een luifel en afgebakend is met schermen aan de
zijkanten en voorkant.

* Voor de plaatsing van een permanent luifelterras dient de aanvrager in het bezit te zijn van een omgevingsvergunning – www.omgevingsloket.be
Indien de luifelconstructie groter is dan 40m², is de medewerking van een ARCHITECT vereist voor de aanvraag tot omgevingsvergunning.
Terraslengte
_______________ cm
Terrasdiepte
_______________ cm
LUIFEL
Geen reclame
 ok
Kleur luifeldoek
RAL 7006 beigegrijs
 niet ok




ok
niet ok

Hoogte luifel tegen de gevel (nokhoogte)
_______________ cm
Hoogte laagste punt luifel in uitgeschoven toestand –
minimaal 245 cm
Materiaal luifelconstructie

_______________ cm
 aluminium
 pvc
 hout
 andere ______________________

Afstand luifel ten opzichte van de stoeprand in
maximale uitgeschoven toestand rekening houdend met _______________ cm
een minimale kroonlijsthoogte van 245cm
VLOER EN TOEGANKELIJKHEID - het plaatsen van een vloer is niet verplicht. Indien deze toch wordt geplaatst, moet de plaatsing voldoen aan de toegankelijkheidsvoorwaarden.
 er wordt geen vloerelement geplaatst
 er wordt een vloerelement geplaatst
Hoogte vloerelementen max. 15 cm
_______________ cm

Antisliplaag
Hellingspercentage






ok
niet ok
hoogte vloer tot 10 cm: maximaal 10%
_______________ %
hoogte vloer vanaf 10 tot 15 cm: maximaal 8,3%
_______________ %
ok
niet ok

Afrijdbeveiliging van minimaal 5 cm aan de open 
zijkanten van de helling en de tussenbordessen 
Vrije breedte hellend vlak min. 120 cm
_______________.m
Aanbrengen contrasterende strip van min. 7 cm  ok
 niet ok
boven en onderaan hellend vlak
Vrije draaicirkel boven en onderaan het hellend  ok
 niet ok
vlak van 150 x 150 cm
SCHERMEN
Materiaalgebruik schermen

Zijkanten schermen - hoogte

 aluminium
 pvc
 hout
 andere _____________________
Ondoorzichtig deel 100 cm




ok
niet ok

Glasheldere opbouw
Voorkant scherm - hoogte

Ondoorzichtig deel 100 cm

_______________ cm
 ok
 niet ok

Glasheldere opbouw *

Kleur schermen
VERWARMINGSELEMENTEN (toegestaan in zone A)
Technische fiche BENOR van erkend installateur
Keuringsattest verwarmingstoestellen

*De glasheldere opstukken aan de voorkant kunnen enkel
worden geplaatst vanaf 1 oktober tot 31 mei.

_______________ cm

Plaatsen zuil aan de voorkant schermen
max. breedte 30 cm
Plaatsen aankondigingsbord tegen de
ondoorzichtige schermen vooraan van max. 50
cm hoogte x 100 cm breedte
 RAL 7016 antracietgrijs
 RAL 7006 beigegrijs

Breedte ____________ cm
Hoogte _____________ cm
Breedte _____________ cm
Hoogte _____________ cm






ok
niet ok
ok
niet ok

UITBREIDING TERRAS
Ondergetekende wenst deel te nemen aan de regeling
“extra uitbreiding” tijdens de weekends (vakje
aankruisen aub)



NEEN



JA

Afbakening extra uitbreidingszone op inplantingsplan
rekening houdend met vrije doorgangsruimte van 150
cm
Aantal:
Tafels ____________
Stoelen ____________
* maximaal 10 tafels met hoogstens 4 stoelen per tafel tegen de
gevel, in functie van de beschikbare ruimte

Ieper, …………………………………………………………..(datum)
Handtekening + Naam van de aanvrager,

