
POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET OPSTELLEN VAN TERRASSEN OP HET OPENBAAR DOMEIN 

Artikel 1: 

De hiernavolgende verordenende maatregelen hebben betrekking op een tijdelijke en duidelijk 

begrensde privatisering van het openbaar domein met het oog op het uitbaten van een terras. 

Artikel 2 - Gebiedsomschrijving 

Dit reglement is van toepassing voor het volledige grondgebied Ronse. 

Artikel 3 – Terminologie 

Duurzame materialen: veilige en onderhoudsvriendelijke materialen met een lange levensduur, 

bestemd voor intensief horecagebruik. 

Terras: elke inname van het openbaar domein, die als open uitbreiding van een horeca-uitbating dient, 

bestaande uit tafels, stoelen, parasols, zonneluifels, windschermen, verwarmingselementen, 

aankondigingborden, bloembakken en dergelijke. 

Terraszone: de ingenomen oppervlakte voor de uitbreiding van de horecazaak op het openbaar 

domein door middel van een terras.  

Zomerterras: van 1 maart tot en met laatste dag winterkermis 

Winterterras: vanaf eerste dag na winterkermis tot en met 28/29 februari. 

Voetgangerszone: de zone die zich bevindt tussen de terraszone en de straat. Deze zone is obstakelvrij 

en moet minstens 2 meter bedragen. Indien geen 2 meter gehaald wordt dient de terraszone 

verminderd te worden. 

Terrasmeubilair: elementen zoals tafels, stoelen, parasols, zonder dat deze opsomming als beperkend 

mag aanzien worden. 

Terrasconstructie: elementen zoals zonneschermen, windschermen, bloembakken, planten, 

aankondigingborden, verwarmingselementen, verlichtingselementen, vloerbedekking,  zonder dat 

deze opsomming als beperkend mag aanzien worden. 

Windscherm: een in principe haaks op de gevel geplaatste lichte wandconstructie ter bescherming 

tegen wind of tocht. 

Zonneluifel: een uitklapbaar of oprolbaar zeil ter bescherming tegen felle zon en verankerd aan de 

gevel. 

Horecapleinen: Grote Markt, Kleine Markt, JB Guissetplein nrs  10, 11, 12, 13 en 14,  

W. Churchilplein, plein voor de Passage en Politiekegevangenenstraat 1.  

Niet-horecapleinen:  terrassen elders in de stad opgesteld dan op de horecapleinen. 

 

 

 

 



BEPALINGEN ALLEEN VAN TOEPASSING OP HORECAPLEINEN 

Artikel 4 – Begrenzing van de opgestelde terrassen: 

ZOMERTERRAS 

Voor de opstelling van een zomerterras op de openbare weg dient met de volgende afstanden rekening 

worden gehouden: 

4.1. de kortste afstand tussen de gevel van de horecazaak en de rand van het voetpad is kleiner 

dan 2 meter: 

 het is niet toegelaten om een terras te plaatsen.  

4.2. de kortste afstand tussen de gevel van de horecazaak en de rand van het voetpad is tussen 2 

meter en 4 meter: 

het is toegelaten om een terras te plaatsen maar er dient rekening te worden gehouden met 

een voetgangerszone van minimum 2 meter. Windschermen, zonneluifels en parasols zijn niet 

toegelaten.  

4.3. de kortste afstand tussen de gevel van de horecazaak en de rand van het voetpad  is tussen 4 

meter en 8 meter: 

het is toegelaten om een terras te plaatsen maar er dient rekening te worden gehouden met 

een voetgangerszone van minimum 2 meter.  

4.4. de kortste afstand tussen de gevel van de horecazaak en de rand van het voetpad is groter dan 

8 meter: 

het is toegelaten om een terras te plaatsen maar er dient rekening te worden gehouden met 

een voetgangerszone van minimum 2 meter.  

Het wordt aan de horeca-uitbater aangeboden om een terras in te richten in een terraszone 

met een maximumlengte van 8 meter vanaf de gevel van de horecazaak.  

Het college van Burgemeester en Schepenen kan, om esthetische redenen in het straatbeeld, afwijken 

van deze maximumlengte. 

De ingenomen terraszone is beperkt tot de ruimte voor de eigen gevel en de vergunde oppervlakte. 

Het terras moet ten alle tijden opgesteld worden conform de vergunning. 

WINTERTERRAS 

Vanaf de eerste dag na de winterkermis tot en met 28/29 februari wordt een winterterras toegestaan.  

Het terras beperkt zich tot de lengte van de windschermen ( 4m). 

Uiterlijk een week na de laatste dag van de winterkermis moet het zomerterras omgevormd worden 

naar een winterterras. Alle overige terrasmeubilair en terrasconstructies moeten worden verwijderd, 

uiterlijk 1 week na het einde van de winterkermis.  

 

 

 



Artikel 5 – Vormgeving 

5.1 Terraszone 

De terraszone sluit onmiddellijk aan bij de gevel van de horecazaak. Er wordt geen voetgangerszone 

langs de gevel van de horecazaak gecreëerd. 

Het is tevens verboden vaste constructies binnen de terraszone aan te brengen.  

De toegangen tot gebouwen en/of de uitgangen van inrichtingen moeten steeds toegankelijk blijven 

over de gehele breedte. 

Aan de voorkant van de terraszone, uitgevend op de straat, mag geen windscherm worden 

aangebracht over de breedte van het terras.  

 

Artikel 6- Terrasmeubilair 

Het college van Burgemeester en Schepenen beslist over de kleur, de afmetingen en het materiaal van 

het meubilair, rekening houdende met de esthetiek en de uniformiteit in de straat of op het plein. 

 

6.1  Stoelen en Tafels 

Tafels, stoelen en hun aankleding mogen geen reclame vermelden. Er dient rekening gehouden te 

worden met de esthetiek en de uniformiteit van een straat of een plein. Ze moeten harmoniëren met 

terrasconstructies en ander meubilair. 

Het meubilair moet een lange levensduur hebben, bestand tegen weersinvloeden en geschikt voor 

publiek- en buitengebruik. 

 

6.2  Parasols 

Elke parasol moet voorzien zijn van een voet, die op geen enkel moment mag verankerd worden in de 

grond. Deze voet moet dermate stevig en zwaar zijn, dat de parasol niet omvalt of wegwaait. 

De parasol(s) mag/mogen niet buiten de terraszone uitsteken. 

Per terras moeten de parasols uniform zijn. Verschillende parasols ( verschillende kleuren, 

verschillende logo’s) in 1 terraszone worden niet toegestaan. 

Parasols dienen egaal gekleurd te zijn. Enkel zwarte parasols worden toegestaan. 

Volgende afmetingen van parasols worden toegestaan: 3,5m op 3,5m of 2m op 2m. Binnen één 

terraszone mogen beide formaten van parasols geplaatst worden 

Reclame op parasols mag niet opzichtig zijn en moet betrekking hebben op de naam van de horecazaak 

of op de producten die er worden verkocht. Reclame op de parasol wordt enkel toegestaan op de 

volant van de parasol. 

 

 

 



Artikel 7-  Terrasconstructies 

Het college van Burgemeester en Schepenen beslist over de kleur, de afmetingen en het materiaal van 

de terrasconstructies, rekening houdende met de esthetiek en de uniformiteit in de straat of op het 

plein. 

7.1    Windschermen 

Aan de zijkant van de terraszone worden windschermen toegelaten die gemakkelijk weggehaald 

kunnen worden. Het college van Burgemeester en Schepenen beslist over het type, de kleur, de 

afmetingen en het materiaal van de windschermen rekening houdende met de esthetiek en de 

uniformiteit in de straat of op het plein.  

 

Om de uniformiteit te waarborgen, moet een windscherm voldoen aan volgende omschrijving: 

- Gepoedercoated- Kleur: RAL 7016 ( antraciet) 

- Scherm in 2 horizontale delen zonder bovenbalk, totale hoogte 1535 mm 

- Beide delen in gehard veiligheidsglas (dikte 5 of 6 mm), bovenhoeken bovenste glas licht afgerond 

- Bovenkant middenbalk op hoogte 700 mm 

- Logo of reclame is toegestaan maar max. 44cm lang op 15cm hoog zijn en moet in zandstraalband  

  van max. 195 cm hoog. Logo mag enkel in een zandstraalband op de onderruit vermeld worden. 

- Het is niet toegestaan om folie of andere zaken op de bovenruit of onderruit van het windscherm te  

  bevestigen 

- Horizontale en verticale aluprofielen 50 x 51.5 mm onderling verbonden door 4 inox vijzen. 

 

7.2    Zonneluifel 

De houder van de toelating kan voor de overdekking van zijn terraszone kiezen uit zonneluifels, 

parasols of beide. 

Nieuwe zonneluifels en parasol(s) moeten met elkaar harmoniëren. Zonneluifels moeten de kleur RAL 

7016 of 9017 hebben. 

De zonneluifels en parasols dienen egaal gekleurd te zijn: prints, gestreepte motieven e.d zijn niet 

vergunbaar. 

Bestaande zonneluifels worden geduld tot ze worden vervangen door nieuwe zonneluifels. 

Reclame op zonneluifels wordt enkel toegestaan op de volant. 

Enkel indien een vergunning kan bekomen worden, overeenkomstig de wetgeving op de stedenbouw 

en de ruimtelijke ordening, mag een aan de gevel verankerde zonneluifel worden aangebracht. De 

zonneluifel moet aan de gevel bevestigd worden overeenkomstig de stedenbouwkundige vergunning. 

Een zonneluifel die niet verankerd is aan de gevel is niet toegelaten. 

De zonneluifel mag niet uitsteken buiten de terraszone. Om veiligheidsredenen mag de zonneluifel 

niet door enig materiaal gestut worden op het uiteinde. 



De minimale hoogte van de zonneluifel moet bij maximale uitval in overeenstemming zijn met de 

bepalingen van de stedenbouwkundige verordening ter zake. 

Opvullingen tussen het windscherm en zonneluifel worden niet toegestaan. 

7.3  Menu- en aankondigingsborden 

Er mogen max. 2 aankondigingen van het menu en/of drankenlijsten worden geplaatst binnen de 

terraszone. 

7.4   Verwarming en verlichting 

Het plaatsen van verwarmings- en verlichtingselementen kan in sommige gevallen worden toegestaan 

door het college van burgemeester en schepenen, na advies van de brandweer. 

Voor de aardgastoestellen en de elektrische toestellen dient jaarlijks een attest van een 

keuringsorganisme afgeleverd worden dat voor de gastoestellen een dichtheidscontrole omvat en 

voor de elektrische toestellen een keuring conform A.R.E.I. 

De verlichting dient verantwoord te zijn in verhouding met het gebruik van het terras en zijn omgeving 

en de plaatsing moet uitdrukkelijk in de vergunning vermeld zijn. 

 

7.5   Vloerbedekking 

Terrasvloeren, tapijten of enig andere vorm van vloerbedekking in welk materiaal ook, zijn verboden. 

 

7.6   Bloembakken 

Het is niet toegestaan om bloembakken te plaatsen op het terras, behoudens de bloembakken die 

door de stad zelf worden geplaatst. 

Aanleg van planten/bebloeming in de bloembakken gebeurt door de stad. 

Onderhoud van beplanting/bebloeming gebeurt eveneens door de stad. 

Het proper houden van de bloembak zelf is ten laste van de uitbater. 

 

BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE TERRASSEN OP HET GRONDGEBIED RONSE 

 

Artikel 8- Opstellen van tenten 

Het plaatsen van een tent kan in sommige gevallen toegestaan worden, na voorafgaandelijk akkoord 

van het college. Een aanvraag tot het plaatsen van een tent is altijd verplicht. 

Wanneer verwarmings- en/of verlichtingselementen in de tent zullen geplaatst worden, dient dit 

aangegeven te worden op de aanvraag en dient voldaan te worden aan de voorwaarden zoals bepaald 

in artikel 7.4 van onderhavig reglement. 

De tent mag pas geplaatst worden na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen. 

Indien de tent wordt opgesteld zonder goedkeuring en in overtreding met dit terrasreglement, zal de 

tent op kosten van de uitbater verwijderd worden door de stedelijke diensten. 

Een aanvraag tot het plaatsen van een tent dient minstens 10 dagen voor het evenement, correct en 

volledig worden ingediend.  

 

 



 

Artikel 9- Reinheid en stevigheid 

De terrasuitbater moet dagelijks aandacht besteden aan het degelijk onderhoud van de bevloering van 

het openbaar domein dat door zijn terras wordt ingenomen.  

In de bevloering van het openbaar domein mag onder geen enkel beding worden geboord of gekapt 

om er voorwerpen in te bevestigen. 

Artikel 10 – Procedure voor de opstelling van een terras  

 

10.1   De aanvraag 

De aanvraag moet ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen. Bij de aanvraag 

tot toelating dient een volledig dossier te worden gevoegd voor het plaatsen en oprichten van een 

terras dat op alle onderdelen moet voldoen aan de hierboven beschreven vormelijke eisen. Bij de in-

diening van de aanvraag dienen de nodige technische tekeningen te worden gevoegd alsook attesten, 

materiaalstalen en foto’s ten einde voldoende duidelijkheid te kunnen verkrijgen over de afmetingen, 

de plaatsing en het uitzicht (vorm, kleur- en materiaalgebruik) van het terras. 

De vergunning moet opnieuw aangevraagd worden bij iedere verandering van uitbater en bij elke 

wijziging van een vergund terras (oppervlakte, meubilair, constructies e.a). 

Iedere wijziging of vervanging van een terras maakt steeds het voorwerp uit van een afzonderlijke en 

schriftelijke toelating. 

 

10.2   De toelating 

Het terras mag pas opgesteld worden nadat een toelating werd bekomen en onverminderd de 

bepalingen van dit reglement. 

Het college van Burgemeester en Schepenen levert bij de toelating een plan af met de afmetingen van 

de terraszone, toegelaten meubilair en terrasconstructies. 

Indien bij de oprichting van het terras mocht blijken dat dit niet wordt uitgevoerd in overeenstemming 

met de bepalingen van dit reglement, dan moet de oprichting op bevel van de bevoegde ambtenaar 

onmiddellijk worden stopgezet, overeenkomstig artikel 14.2 van onderhavig reglement. 

De toelating kan worden ingetrokken of gewijzigd indien het college in een gemotiveerde beslissing 

van oordeel is dat het terras om redenen van verkeersveiligheid gevaar kan opleveren of omwille van 

redenen van openbare orde zoals lawaai of vervuiling, hinder voor de omwonenden, de uitvoering van 

openbare werken, werken aan een gebouw of elke andere reden van openbaar nut, of wegens het niet 

naleven van de bepalingen van onderhavig reglement. 

Zowel de intrekking van de toelating als het tijdelijk moeten verwijderen van het terras om redenen 

van openbare veiligheid of openbaar nut, brengen voor de houder van de toelating geen recht op 

schadevergoeding, onder welke vorm ook, met zich. 

 

 

 

 

 



Artikel 11 – Bepalingen met betrekking tot de openbare orde  

 

11.1 Het is uitdrukkelijk verboden om het even welke vorm van geluidsdrager op het terras aan te 

brengen. De houder van de toelating moet het geluidsvolume van muziek of andere in zijn horecazaak 

beperken overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, zodat er geen geluidsoverlast veroorzaakt 

wordt. 

11.2 De houder van de toelating is te allen tijde verplicht alle eventuele afval te verwijderen op 

wegdek of trottoir alsook in de onmiddellijke omgeving van het terras. 

Ten laatste onmiddellijk na het verstrijken van het toegestane sluitingsuur moet het terras worden 

opgeruimd. Het opruimen van het terras dient zo geluidsarm mogelijk te gebeuren teneinde de 

nachtrust niet te storen. 

11.3 Het is niet toegestaan om etenswaren te bereiden op het terras of tapinstallaties te plaatsen 

zonder voorafgaande toestemming van het college van Burgemeester en Schepenen. 

 

Artikel 12 – Bepalingen met betrekking tot de verantwoordelijkheid 

De houder van de toelating dient er op toe te zien dat de begrenzing van de terraszone, zoals bepaald 

in artikel 4, steeds gerespecteerd wordt. 

Hij draagt er zorg voor dat het terras niet wordt opgesteld buiten de in de toelating en in dit reglement 

toegewezen terraszone en dat de doorgangen rondom en op het terras te allen tijde vrij blijven. 

De houder van de toelating blijft verantwoordelijk voor alle schade en ongevallen aan derden of aan 

het openbaar domein, die het gevolg zouden zijn van het plaatsen van het terras. De houder van de 

toelating en zijn personeel moeten steeds het verkeersreglement naleven. 

De houder van de toelating, eigenaar of uitbater blijft verantwoordelijk voor het naleven van de 

gestelde maatregelen en hij zal er op toezien dat de in de toelating vermelde vrije ruimte niet wordt 

ingenomen door cliënteel, fietsen, bromfietsen en obstakels en dat de klanten en verbruikers de 

voorbijgangers niet hinderen of lastig vallen. 

De houder van de toelating blijft te allen tijde als een goed huisvader verantwoordelijk voor de 

volledige terrasinrichting ( terrasmeubilair en terrasconstructies). 

 

Artikel 13 - Bijzondere bepalingen 

Het college van burgemeester en schepenen maakt in de toelating melding van de specifieke voor-

schriften die het noodzakelijk acht om de veiligheid van de weggebruikers en de buurtbewoners te 

waarborgen. 

Het behoort tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen bij uitzonderlijke 

gelegenheden inname van het openbaar domein toe te staan voor een uitbreiding van de terraszone 

krachtens onderhavig reglement. 

 

 

 



 

Artikel 14 - Strafbepalingen  

14.1 De toelating moet te allen tijde door de uitbater of zijn aangestelde kunnen worden voorgelegd 

op eenvoudig verzoek van alle bevoegde personen. Deze toelating moet als dusdanig steeds 

aanwezig zijn in de instelling. 

14.2 Indien bij de oprichting van het terras mocht blijken dat dit niet wordt uitgevoerd in 

overeenstemming met de bepalingen van dit reglement, dan moet de oprichting op bevel van 

de bevoegde ambtenaar onmiddellijk worden stopgezet. 

Als daaraan geen gevolg wordt gegeven, wordt de houder van de toelating schriftelijk in 

gebreke gesteld. 

Als ook daaraan geen gevolg wordt gegeven, vervalt de toelating tot het gebruik van het 

openbaar domein automatisch en moet het terras binnen de 24 uur geheel verwijderd worden. 

Als ook aan dit laatste geen gevolg wordt gegeven zullen, na een nieuwe schriftelijke 

ingebrekestelling bij aangetekende brief, de constructie en alle terrasonderdelen door de 

stedelijke diensten of door de daartoe aangestelde aannemer verwijderd worden op kosten 

van de uitbater zonder dat deze eventuele schade of winstderving kan verhalen op de stad. 

14.3 Indien er tijdens de duur van de opstelling van het terras inbreuken tegen de bepalingen van 

dit reglement worden vastgesteld, zal hiervan een schriftelijke waarschuwing worden 

overgemaakt aan de houder van de toelating. Er zal met name streng op toegezien worden dat 

de begrenzing van het terras, zoals bepaald in de toelating en in dit reglement te allen tijde 

gerespecteerd wordt, en dat de openbare orde en veiligheid wordt bewaard. 

Bij de derde schriftelijke waarschuwing vervalt de toelating tot het gebruik van het openbaar 

domein automatisch en moet het terras binnen de 24 uur geheel verwijderd worden. 

Als aan dit laatste geen gevolg wordt gegeven zullen, na schriftelijke ingebrekestelling bij 

aangetekende brief, het terras door de stedelijke diensten of door de daartoe aangestelde 

aannemer verwijderd worden op kosten van de uitbater zonder dat deze eventuele schade of 

winstderving kan verhalen op de stad.  

14.4 Als het zomerterras op het einde van het seizoen niet tijdig verwijderd of aangepast wordt 

naar winterterras zullen, na schriftelijke ingebrekestelling bij aangetekende brief, het terras 

door de stedelijke diensten of door de daartoe aangestelde aannemer verwijderd worden op 

kosten van de uitbater zonder dat deze eventuele schade of winstderving kan verhalen op de 

stad.  

14.5 In geval de openbare veiligheid dit vereist, kan het stadsbestuur zonder  

             voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling overgaan tot verwijdering op  

             kosten van de houder van de toelating. 

14.6  Inbreuken zullen worden bestraft met de maatregelen zoals bepaald in het algemeen reglement 

voor administratieve sancties. 

 

 



Artikel 15- Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2019. 

 


