
Handvest over terrasmeubilair

Inleiding

Dit handvest verleent geenszins vrijstelling van de naleving van de bestaande wetgeving, en
in het bijzonder het BWRO, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en het
politiereglement inzake de privé-bezetting van het openbaar domein, goedgekeurd door de
Gemeenteraad tijdens de openbare zitting van 18/11/2013;

De gemeente wenst de terrassen en het meubilair van de etablissementen op haar 
grondgebied te harmoniseren.

Daartoe wordt een ontwerp van gemeentelijke stedenbouwkundige verordening opgesteld. 
Deze verordening moet van toepassing zijn voor de zomer van 2019. Deze verordening zal 
worden geïntegreerd in de visie op de stedenbouwkundige ontwikkeling van de gemeente en
de verfraaiing van haar ruimten.

Om te voorzien in een overgangsperiode voorafgaand aan de goedkeuring van deze 
verordening wordt dit handvest dan ook voorgesteld aan handelaars die op het grondgebied 
van de gemeente zijn gevestigd. De toepassing ervan zal automatisch eindigen wanneer de 
bovenvermelde gemeentelijke stedenbouwkundige verordening in werking treedt.

Geharmoniseerd meubilair zorgt voor een betere leesbaarheid van de ruimtes.

De terrassen vormen een essentieel onderdeel van het stedelijk landschap en dragen 
daardoor bij aan de commerciële aantrekkelijkheid van de gemeente.

Het huidige handvest neemt het type meubilair op dat in de toekomstige gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening zou worden toegestaan.

De ondertekening van dit handvest ontslaat de winkeliers niet van het verkrijgen van een 
vergunning voor het gebruik van de openbare ruimte in overeenstemming met het 
politiereglement inzake de privé-bezetting van het openbaar domein.

HET MEUBILAIR

De elementen van het meubilair zijn stabiel (windbestendig,...) maar geen enkele kan aan de
grond verankerd worden.

De harmonisatie van al het meubilair per vestiging is vereist.

Het meubilair is op geen enkele manier een drager van reclame, of het nu ingelegd of 
aangebracht is. Onder reclame wordt verstaan elke vermelding die ten goede komt aan 
derden (d.w.z. anders dan de vermelding van de activiteit die in de vestiging wordt 
uitgeoefend), zoals de vermelding van een merk of hun producten.

Buiten de openingstijden van de etablissementen wordt het meubilair dagelijks opgeruimd.



Tafels en stoelen

De tafels en stoelen zijn in harmonie en hebben een sober ontwerp. Per terras is slechts één
model stoel en tafel of tafelpoot en plank geïnstalleerd. De stoelen moeten stapelbaar zijn en
de tafels opklapbaar.

De stoelen hebben een rugleuning. Hun structuur is gemaakt van aluminium of hout. De 
geautoriseerde kleuren zijn zwart, grijs, marineblauw en beige.

Plastic en metalen stoelen zijn verboden.

De tafels zijn opklapbaar. De tafelpoten hebben een enkele voet met vloersteunen. De 
tafelbladen van de tafels moeten vierkant zijn en een maximale afmeting hebben van 
60cmx60cm. Alleen tafelbladen uit hout of in imitatiehout zijn toegestaan.
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Plantenbakken - vegetatie - windschermen

Langs de gevels worden plantenbakken geplaats zonder geheel of gedeeltelijk, deuren, 
ramen en kelderputten te maskeren. Zij voltooien de installatie van het terras.

Vegetatie mag niet schadelijk zijn voor voorbijgangers, noch in termen van recht van 
overpad, noch in termen van giftige of irriterende, schadelijke soorten.

De hoogte van de bakken, inclusief de vegetatie, mag niet hoger zijn dan 1m40.

Per vestiging wordt slechts één type bak geïnstalleerd. De daar aangeplante vegetatie wordt 
goed onderhouden, met name water gegeven en gesnoeid wanneer dat nodig is. Als de 
vegetatie zou uitsterven, wordt deze zo snel mogelijk vervangen.

Windschermen met een maximale hoogte van 1m40 mogen rond de omtrek van het terras 
worden geplaatst. Ze moeten hard zijn, in hout en zijn in een natuurlijke kleur.

Stoepborden

Het stoepbord is een enkel- of tweezijdige drager van een reclame of een uithangbord, dat 
op de grond wordt geplaatst en verplaatsbaar is (artikel 2, titel VI van het GewSV).

Er wordt slechts één stoepbord per etablissement geïnstalleerd, in het toegestane 
terrasgedeelte, met als enig doel het verstrekken van praktische informatie (menu, 
openingsuren, aard van het etablissement). De gekozen modellen zijn gemaakt van fijne 
houten of metalen structuren. Het displayoppervlak is gemaakt van geverfd hout of gelakt 
metaal.

Overeenkomstig artikel 45 van titel VI van het GewSV mogen stoepborden alleen tijdens de 
openingsuren van de activiteit op de openbare weg worden toegelaten als ze een 
grondoppervlakte van minder dan 0,60 m² beslaan.

Parasols

Om een harmonisering van elk terras te garanderen, wordt slechts één model parasol, 
zonder knik, geïnstalleerd. Hij moet een uitneembare houten of metalen inslag hebben en 
moet stabiel zijn (vooral windbestendig). De parasolpaal is gemaakt van hout of metaal in 
een natuurlijke kleur. Het beschermende oppervlak is in stof en monochroom van kleur. De 
materialen en de kleur van de parasols zijn in harmonie met het terrasmeubilair en in 
dezelfde kleur als eventuele stores of luifels in het etablissement.

De grondprojectie van de parasols mag niet groter zijn dan de grondinname van het terras.

In het geval van een helling van meer dan 3%, combineert de parasolvoet een instrument 
voor het nivelleren van de parasol.

Als het zonnescherm aan de gevel wordt opgehangen, is een voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning nodig.



Apparaten - machines - kachels

Voedselautomaten, braadtoestellen, airconditioners, luidsprekers, kachels of andere zijn 
verboden.

Verlichtingsarmaturen mogen tijdens de openingsuren worden geïnstalleerd, op voorwaarde 
dat de verlichting niet gekleurd is (wit licht) en niet knippert.


