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RUIMTE
Ruimtelijke ordening
uniform politiereglement - B.XII reglement op het
plaatsen van horecaterrassen op het openbaar domein goedkeuring

Samenstelling
Aanwezig:

de heer Jan Claus, voorzitter; de heer Erik Broeckx, burgemeester; de heer Koen Dehaen, schepen; de
heer Steve D'Hulster, schepen; mevrouw Lieve Voets, schepen; mevrouw Goele Custers, schepen;
mevrouw Gitta Vanpeborgh, schepen; mevrouw Ilse Lacante, schepen; mevrouw Chris De Ridder,
OCMW-voorzitter-schepen; mevrouw Ingrid Pira, raadslid; de heer Walter Duré, raadslid; de heer
Naranjo Decamps, raadslid; mevrouw Davina De Herdt, raadslid; de heer Tom Van Grieken, raadslid;
mevrouw Annemie Huygh, raadslid; mevrouw Kristel Verrelst, raadslid; de heer Raymond Boudewijns,
raadslid; de heer Dirk Rochtus, raadslid; de heer Ronny Vervoort, raadslid; de heer Peter Smol,
raadslid; de heer Pieter Reijniers, raadslid; de heer Peter Mous, raadslid; de heer Eddy Cloostermans,
raadslid; mevrouw Dalia Basurco, raadslid; mevrouw Gwenda Gaublomme, raadslid; mevrouw Ivy
Schwieger, raadslid; de heer Marc Meire; mevrouw Sophie Hermans, algemeen directeur

Verontschuldigd:

de heer Mark Schampaert, raadslid; mevrouw Leen Van Acker, raadslid

Stemming
Stemming volgens fractie
- 24 stem(men) voor: Erik Broeckx; Koen Dehaen; Steve D'Hulster; Lieve Voets; Goele Custers; Gitta
Vanpeborgh; Ilse Lacante; Chris De Ridder; Ingrid Pira; Walter Duré; Davina De Herdt; Annemie
Huygh; Kristel Verrelst; Raymond Boudewijns; Dirk Rochtus; Ronny Vervoort; Peter Smol; Pieter
Reijniers; Peter Mous; Dalia Basurco; Gwenda Gaublomme; Ivy Schwieger; Marc Meire; Jan Claus
- 3 onthouding(en): Naranjo Decamps; Tom Van Grieken; Eddy Cloostermans

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 23 juni 2015 werd het uniform politiereglement voor de politiezone Minos goedgekeurd. In deel A
van het uniform politiereglement werden bepalingen opgenomen die gelden in alle gemeenten van de
lokale politiezone Minos. In deel A.III, hoofdstuk XVI van van het algemene deel wordt de plaatsing
van terrassen op het openbaar domein in een viertal artikelen gereglementeerd.
Het uniform politiereglement dient aangevuld te worden met een nieuw deel B.XII reglement tot het
plaatsen van horecaterrassen op het openbaar domein. Dat doen we in de eerste plaats omdat de
algemene voorschriften te beperkt waren om de ruimtelijke kwaliteit in Mortsel te kunnen vrijwaren.
Ten tweede willen we de bepalingen locatiespecifiek maken omdat de ruimtelijke situatie op het
Stadsplein en het Gemeenteplein om aparte voorschriften vraagt. In de derde en laatste plaats willen
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we het verlenen van een terrasvergunning afhankelijk maken van de betaling van de retributie op het
plaatsen van horecaterrassen.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 43, §2, 2° van het gemeentedecreet: De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van
gemeentelijke reglementen en het bepalen van straffen en administratieve sancties op de overtreding
van die reglementen.

Advies
Stadsprojecten
Gunstig advies

Lokale economie
Geen advies ontvangen

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het reglement op het plaatsen van horecaterrassen op het openbaar
domein goed en neemt dit reglement op onder deel B.XII van het uniform politiereglement van 24
januari 2017.

Bijlagen
1. B.XII reglement op het plaatsen van horecaterrassen op het openbaar domein.docx

Gekoppelde besluiten
 2015_GR_00069 - Gemeentelijke Administratieve Sancties - wijziging (politie)reglement goedkeuring
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B.XII REGLEMENT OP HET PLAATSEN VAN HORECATERRASSEN OP HET OPENBAAR
DOMEIN
Artikel 1. Terrasvergunning
§1. Het plaatsen van horecaterrassen, vaste of verplaatsbare parasols, windschermen, zonneluifels en
dergelijke op het openbaar domein kan enkel worden toegestaan mits uitdrukkelijke toelating van het
college van burgemeester en schepenen, en na betaling van de toepasselijke retributie.
§2. Elke verleende vergunning zal vergezeld zijn van een terraskaart. Deze terraskaart moet
permanent op een zichtbare en van op de openbare weg leesbare wijze worden aangebracht.
§3. De looptijd van een terrasvergunning wordt beperkt tot één jaar en is jaarlijks te vernieuwen.
§4. Bij het stopzetten of overlaten van de horecazaak is de vergunninghouder verplicht om de plaats
te herstellen in de toestand waarin deze zich bevond voor de uitvoering van de vergunning, tenzij
voor het verstrijken van de termijn een nieuwe terrasvergunning wordt afgegeven aan de nieuwe
uitbater.
§5. Het schepencollege behoudt zich het recht voor de terrasvergunning in te trekken bv. in geval van
overmacht, werken aan het openbaar domein, in geval van hinder, het overtreden van de
reglementering, of het niet betalen van de jaarlijkse retributie.
Artikel 2. Algemene bepalingen
§1. Er moet altijd een vrije doorgang van minimaal 1.50m gelaten worden tussen het terras en de
rijweg (boordsteen voetpad of rand fietspad).
§2. Ter hoogte van vaste obstakels zoals verkeersborden, vuilnisbakjes, openbare verlichting moet
steeds een obstakelvrije doorgang van 1.50m zijn voor onder andere kinderwagens, rolwagens en
scootmobielen.
§3. In de bestrating ingewerkte signalisaties voor slechtzienden – ook wel brailletegels genoemd –
moeten ten allen tijde vrijgehouden worden.
§4. Voor de leefbaarheid van het openbaar domein en de visuele rust moeten de vormgeving, de
gebruikte materialen en de kleuren van de terrasinrichting steeds een eenheid vormen en passen in
de omgeving en bij het pand. Er dient gestreefd te worden naar harmonie.
§5. Openingen voor voorzieningen van openbaar nut, zoals hydranten dienen te allen tijde goed
bereikbaar te zijn.
§6. Er mag niet worden geboord of gekapt in het openbaar domein, zonder uitdrukkelijke toelating
van stad Mortsel.
§7. Buiten de openingsuren van de horeca-uitbating moeten de terrasmeubelen gestapeld worden
binnen een zone van de vergunning. Ze worden vastgemaakt om wegwaaien of vandalisme te
voorkomen.
§8. Bij sluiting van het terras in de winterperiode en in geval van vakantiesluiting moet het
terrasmeubilair worden weggenomen van het openbaar domein en elders gestockeerd.
§9. De horeca-uitbater staat in voor onderhoud en netheid van het openbaar domein dat door zijn
terras wordt ingenomen.
§10. In bepaalde gevallen kan het college toelating verlenen voor het uitbreiden van de horecazaak
door middel van een vaste constructie op het openbaar domein. Hiervoor moet steeds een
omgevingsvergunning worden aangevraagd.
§11. De vergunninghouder/horeca-uitbater is steeds aansprakelijk voor mogelijke schade of
persoonlijk letsel aan derden, of schade aan het openbaar domein, veroorzaakt door zijn
terrasmeubilair of terrasuitrusting.
Artikel 3. Algemene bepalingen omtrent terrasuitrusting
§1. Een windscherm is een verticaal paneel dat het terras afschermt tegen de wind.
§1.1. Windschermen hebben een maximale hoogte van 160cm.
§1.2. Het onderste deel van een windscherm mag ondoorzichtig zijn tot een hoogte van
maximum 100cm, het bovenste deel moet uitgevoerd zijn in doorzichtig glas met een rechte
bovenkant, al dan niet afgewerkt met een fijn recht profiel in een neutrale kleur.
§1.3. Het is toegelaten om bescheiden reclame of een logo van maximum 10cm aan te
brengen op elk windscherm.
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§1.4. Tussen twee aangrenzende terrassen mag maximaal één terrasscherm of één rij
terrasschermen geplaatst worden.
§1.5. Aan de kant van het voetpad moet minstens 1/3 van het terras opengelaten worden.
§1.6. Het college kan de toelating tot het plaatsen van windschermen weigeren indien de
plaatselijke toestand dit niet toelaat omwille van verkeerstechnische of andere redenen.
§1.7. De terrasschermen zullen zodanig worden uitgevoerd dat ze volledig stabiel zijn en geen
gevaar betekenen voor de andere weggebruikers.
§1.8. De wijze van uitvoering van het windscherm moet gedocumenteerd bijgevoegd worden
bij de aanvraag van de vergunning.
§2. Het meubilair van het terras, zoals bijvoorbeeld tafels en stoelen, wordt uitgevoerd in duurzame
en kwaliteitsvolle materialen.
§2.1. Een klein logo van de uitbating of subtiele reclame is toegelaten, en mag maximum
10cm hoog zijn per object.
§2.2. De wijze van uitvoering van het meubilair moet gedocumenteerd bijgevoegd worden bij
de aanvraag van de vergunning.
§3. Een parasol of zonnescherm is een bescherming tegen de zon die bestaat uit een stok met
baleinen, bespannen met een doek.
§3.1. Parasols moeten uitgevoerd worden in effen kleuren.
§3.2. Parasols zullen in open stand nooit verder reiken dan de toegestane terraszone.
§3.3. Parasols mogen geen reclame bevatten. Er kan een uitzondering worden gemaakt voor
het plaatsen van een logo of bescheiden reclame op de neerhangende parasolboord die
maximaal 20 cm hoog mag zijn.
§3.4. Verankeringen van parasols in het openbaar domein worden enkel toegelaten na positief
advies van de dienst publieke ruimte, en moeten bij het wegnemen van de parasol voorzien
worden van een vlakke metalen afdekplaat die gelijk ligt met de bestrating.
§3.5. Er dient éénzelfde type en kleur per uitbating te worden voorzien.
§3.6. De wijze van uitvoering en de manier van verankering van de parasols moet
gedocumenteerd bijgevoegd worden bij de aanvraag van de vergunning.
§4. Plantenbakken zijn enkel toegelaten op voorwaarde dat zowel de bakken als de planten volledig
gelegen zijn binnen de terraszone.
§4.1. De uitvoering van de plantenbakken zal sober zijn en worden uitgevoerd in duurzame
materialen.
§4.2. De totale hoogte van de plantenbakken moet beperkt blijven tot 1m.
§4.3. Reclame op plantenbakken is niet toegelaten.
§4.4. Door de uitbater geplaatste planten moeten door hem onderhouden worden.
§5. Een menubord is een verticaal paneel dat op een verzwaarde voet gemonteerd wordt of een bord
dat bestaat uit twee panelen die bovenaan door middel van scharnieren met elkaar verbonden zijn,
met de bedoeling een menu in de kijker te zetten.
§5.1. De hoogte van een stoepbord mag maximaal 120cm bedragen, de breedte mag
maximaal 80cm bedragen.
Artikel 4. Niet toegelaten terrasuitrusting
§1. Het is verboden om volgende terrasuitrusting te plaatsen
§1.1. audio(visuele) installaties
§1.2. tapinstallaties, braadspitten, barbecuestellen,… kortom alle installaties voor het bereiden
van eten of het schenken van dranken. Beperkte voorzieningen zoals een kastje voor het
bewaren van eetgerief zijn toegelaten.
§1.3. vloeren bovenop de bestrating
§2. Het college kan uitzonderingen omtrent de niet toegelaten terrasuitrusting toestaan voor bepaalde
evenementen.
§3. Het college kan afwijken van het verbod op het plaatsen van vloeren bovenop de bestrating indien
de uitbater gemotiveerd kan aantonen dat de ligging van het voetpad het plaatsen van tafels en
stoelen onmogelijk maakt. De uitbater neemt in de vergunningsaanvraag op waarom het plaatsen van

4/5

een vloer noodzakelijk is en geeft ook op basis van een plan aan hoe groot de vloeroppervlakte zal
zijn en in welke materialen deze wordt uitgevoerd.
Artikel 5. Afwijkende bepalingen voor de omgeving Stadsplein
§1. Onder omgeving Stadsplein wordt verstaan de morfologisch samenhangende stedelijke ruimte die
gevormd en bepaald wordt door de rondweg bestaande uit (delen van) de straten Grotenhof,
Stadsplein, Sint-Benedictusstraat en Floralaan. De gevels van de panden gelegen aan de rondweg
vormen de begrenzing van deze omgeving.
§2. Aanvragen voor het plaatsen van horecaterrassen binnen de rondweg (‘dynamische contour’) en
het fietspad rond de omgeving Stadsplein zullen geval per geval worden beoordeeld. De aanvragen
worden afgetoetst aan de ruimtelijke kwaliteit.
§3. Horecaterrassen binnen de rondweg mogen geen hinder vormen voor de wekelijkse markt of
andere evenementen en festiviteiten. Het is dus mogelijk dat een vergund terras moet worden
verkleind of zelfs verwijderd op marktdagen of evenementen. Dit zal specifiek in de vergunning
worden vermeld.
§4. Voor terrassen gelegen aan de buitenzijde van de rondweg, gelden de algemene bepalingen van
dit reglement.
Artikel 6. Afwijkende bepalingen voor het Gemeenteplein
§1. Voor terrassen gelegen aan het Gemeenteplein, moet er altijd een vrije doorgang van minimum 4
meter zijn tussen de terrassen en het tramspoor of andere obstakels zoals straatmeubilair,
verlichtingspalen, palen voor tramdraden e.d.
§2. Terrassen gelegen aan het Gemeenteplein mogen maximaal 4m innemen vanaf de grens met de
vaste horecaconstructie.
§3. Het gebruik van de vaste horecaconstructie is gebonden aan de voorschriften zoals bepaald in het
reglement op het gebruik van de vaste horecaconstructie op het Gemeenteplein.
Artikel 7: Handhaving
§1. Inbreuken tegen dit reglement zullen worden bestraft met een gemeentelijke administratieve
sanctie (GAS).

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad
De algemeen directeur
get.) S. HERMANS

De voorzitter
get.) J. CLAUS

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
De algemeen directeur

De voorzitter

Sophie HERMANS

Jan CLAUS
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