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Goedkeuring specifieke voorwaarden voor het plaatsen van tijdelijke
terrassen nav corona – juli & augustus 2022

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
De gemeenteraadsbeslissing van 30 maart 2020 omtrent de goedkeuring van het gemeentelijk
reglement betreffende de voorwaarden voor het plaatsen van terrassen op het openbaar domein;
De zonale en lokale politieverordeningen.
Feiten, context en informatie
Gezien de aanhoudende coronapandemie en het feit dat de horecazaken nog heel wat inkomsten
moeten recupereren van de afgelopen 2 jaar, wordt ter aanvulling van het nieuwe terrasreglement,
een bijkomend reglement opgesteld betreffende de uitbreiding van terrassen. Dit naar analogie van
het reglement betreffende het plaatsen van tijdelijke terrassen nav corona 2021.
Daarmee wordt ervoor gezorgd dat horecazaken tijdens de zomerperiode (juli & augustus 2022)
grotere en ruimere terrassen kunnen plaatsen.
De uitbreiding van de terrassen dient te voldoen aan een aantal voorwaarden.
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: om de volgende voorwaarden voor het plaatsen van tijdelijke terrassen 2022 goed te keuren:
Specifieke voorwaarden tijdelijke terrassen nav corona
Art 1 De tijdelijke uitbreiding van het terras wordt toegelaten van 1 juli 2022 tot en met 31 augustus
2022.
Art 2 Iedere horecazaak kan tot 2 extra parkeerplaatsen (geen shop & go plaatsen) innemen, dit
7/7.
Indien niet mogelijk, is uitbreiding van het terras op het voetpad ook toegestaan mits een minimale
vrije doorgang van 1,50 m te garanderen en mits schriftelijke goedkeuring van de buren.
Uitbaters van een horecazaak gelegen naast een ander handelspand, houden rekening met de
toegankelijkheid van de aanpalende handelszaak.
Elke aanvraag wordt geval per geval beoordeeld. Er wordt gezocht naar de meest ideale oplossing.

Art 3 Bij het plaatsen van elk terras dient altijd een minimale doorgang van 1,50 m voor
voetgangers te worden gerespecteerd.
Art 4 Er worden maximum 8 extra tafels (tafelblad maximaal 0,80 m x 0,80 m) en 32 losse stoelen
per horecazaak toegelaten buiten de normale terraszone ongeacht de grootte van de ingenomen
oppervlakte.
Art 5 De uitbater dient zelf in te staan voor de afbakening van het terras, dit d.m.v. rechthoekige
grijze bloembakken (minimum hoogte 0,80 m) voorzien van levend groen. De bloembakken dienen op
1,00 m van elkaar te worden geplaatst. Er kan een extra vloer worden aangevraagd in functie van
mogelijkheid, veiligheid en hygiëne.
De afbakening van de extra uitbreiding kan ook toegestaan worden indien identiek aan de bestaande
vergunde toestand.
Er kunnen geen vloermarkeringen worden aangebracht op het openbaar domein om de afbakening
aan te duiden. De stad Ieper zorgt voor een parkeerverbod en het plaatsen van
parkeerverbodsborden
Art 6 Het plaatsen van parasols is toegestaan mits te voldoen aan de voorwaarden vermeld in het
terrassenreglement goedgekeurd in de Gemeenteraad van 30 maart 2020. Reclame op de parasols is
enkel toegelaten in zone C, niet in zones A en B. Parasols in zone A dienen allemaal in één en
dezelfde RAL-kleur te zijn uitgevoerd: RAL 7006 (beigegrijs).
Het plaatsen van (party)tenten of andere constructies op het terras is niet toegelaten.
Art 7 De houder van de vergunning is ten allen tijde verplicht alle afval op de stoep, het wegdek en
in de onmiddellijke omgeving van de uitbating te verwijderen. Het terras wordt dagelijks grondig
gereinigd en dient voorzien te zijn van een vuilnisemmer en asbakken aan de ingang van het terras.
Art 8 Het tijdelijke terras dient telkens om uiterlijk 23.00u te worden opgeruimd, tenzij de federale
overheid een vroeger sluitingsuur oplegt.
Tafels en stoelen moeten ordentelijk worden opgestapeld tegen de gevel, of indien mogelijk,
binnengeplaatst. Er dient minstens 1,50 m vrije ruimte behouden te blijven.
Het opruimen van het terras dient zo stil mogelijk te gebeuren om de nachtrust van de omwonenden
niet te verstoren.
Art 9 Een overtreding (overlast, lawaaihinder, het niet respecteren van de minimale vrije doorgang,
het niet naleven van het reglement etc.) kan, naargelang de ernst ervan, leiden tot een tijdelijke of
permanente intrekking van de vergunning.
Art 10 Elke horeca-uitbater moet een aanvraag indienen voor de tijdelijke uitbreiding van het terras.
De aanvraag wordt hetzij schriftelijk, hetzij per mail ingediend bij de dienst Economie.
Art 11 De dienst Economie krijgt een mandaat om de tijdelijke uitbreiding van terrassen goed te
keuren zonder voorafgaande Collegebeslissing. De vergunning wordt enkel toegekend na bezoek
door de dienst Economie. De uitbater dient de vergunning op een zichtbare locatie uit te hangen.
De aanvragen worden nadien ter bekrachtiging voorgelegd aan het College van Burgemeester en
Schepenen.
Algemene voorwaarden
Art 12 Alle voorwaarden vermeld in het terrassenreglement goedgekeurd in de Gemeenteraad van
30 maart 2020 blijven van kracht tenzij deze tegenstrijdig zijn met de hierboven vermelde
voorwaarden.
Art 13 Adviezen omtrent de veiligheid, afkomstig van politie, brandweer of andere
overheidsinstanties, primeren op wat toegelaten wordt in dit reglement en kunnen steeds beperkingen
opleggen.
Art 14 De houders van een terrasvergunning leven strikt de bepalingen na van de zonale en lokale
politieverordeningen. Zij houden zich strikt aan alle andere van toepassing zijnde reglementeringen
teneinde de rechten van derden onverkort te laten. Voor het openbaar domein dat beheerd wordt door
het Vlaams Gewest zullen ook de voorschriften, opgelegd door het Agentschap Wegen en Verkeer,
opgevolgd worden. Een bijkomende vergunning van bovenvermelde administratie is vereist.
Art 15 Ieder terras moet zodanig zijn opgevat en geïnstalleerd, dat het onmiddellijk en op het eerste
verzoek van de Burgemeester of zijn aangestelde of de hulpdiensten, met alle toebehoren kan worden
verwijderd of aangepast door de uitbater of het personeel. Het tijdelijk wegnemen van het terras (bv
als gevolg van een evenement, van werken aan nutsleidingen of rioleringen, …) brengt voor de
vergunninghouder geen recht op terugbetaling of schadevergoeding, onder welke vorm ook, met zich
mee.

Door het stadsbestuur georganiseerde of goedgekeurde activiteiten, installaties, werken, … hebben
voorrang op de terrassen. Dergelijke evenementen gebeuren echter zoveel mogelijk in overleg met de
Ieperse afdeling Horeca.
Art 16 Alle voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om ongevallen of ongemak voor
gebruikers en niet-gebruikers te voorkomen. De houder van een vergunning blijft verantwoordelijk
voor alle schade aan derden of aan het openbaar domein of voor ongevallen, die het gevolg zouden
zijn van het plaatsen van een terras.
Art 17 Dit reglement treedt in werking vanaf 1 juli 2022 en loopt tot en met 31 augustus 2022.
Overtredingen
Art 18 Een overtreding kan, naargelang de ernst ervan, leiden tot een tijdelijke of permanente
intrekking van de vergunning. Onverminderd de toepassing van strengere straffen door wettelijke of
reglementaire beschikkingen worden de overtredingen op dit reglement bestraft met een tijdelijke of
permanente intrekking van de vergunning. Terrasmeubilair dat niet conform de vergunning staat
opgesteld, kan door de stadsdiensten op kosten van de eigenaar worden verwijderd. Daarbovenop
kan een overtreding leiden tot een financiële sanctie, naargelang de aard, de frequentie en de ernst
ervan. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft de soevereine bevoegdheid om deze
financiële sanctie te bepalen, met een maximum van 5.000 EUR.
Art 19 De terrasvergunning voor het plaatsen van een uitgebreid terras wordt verleend door de dienst
economie, in opdracht van het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 2: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de opvolging en beoordeling
van dit reglement.
Artikel 3: Het reglement zal door de Burgemeester worden bekendgemaakt op de webtoepassing van
de stad, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het
op de webtoepassing bekendgemaakt werd. De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte
gebracht van deze bekendmaking.

De Algemeen directeur,
(get) STEFAN DEPRAETERE

De Voorzitter,
(get) ANN-SOPHIE HIMPE

Voor eensluidend verklaard afschrift,
Bij bevel
Algemeen directeur
STEFAN DEPRAETERE

Voorzitter
ANN-SOPHIE HIMPE

