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II. DEFINITIES
Artikel 01

- duurzame materialen:

- openbaar domein:

- stedenbouwkundige
vergunning:
- terras:

- zomerterras:

- winterterras:

- terraszone:
- terrasconstructie:

- terrasmeubilair:
- windscherm:
- zonnescherm:
- terrasvergunning:
- hindernissen:

- plein:

veilige en onderhoudsvriendelijke materialen met een lange
levensduur,
bestemd,
ministens
geschikt
voor
intensief
horecagebruik en bij voorkeur recycleerbaar
alle goederen in het bezit van een openbaar rechtspersoon,
beheerd door een bestuurlijke overheid en toegankelijk voor
publiek
een vergunning die afgeleverd wordt in het kader van het decreet
ruimtelijke ordening van 18 mei 1999
elke inname van het openbaar domein, die als open uitbreiding
van een horeca-uitbating dient, bestaande uit tafels, stoelen,
banken,
parasols,
zonneschermen,
windschermen,
verwarmingselementen,
aankondigingborden,
plantenbakken,
verhoogde vloeren en dergelijke.
een terras geplaatst van 1 maart tot en met 11 november, waarbij
een vrije doorgang voor voetgangers of rolstoelgebruikers van
1,50 m blijft gevrijwaard
een terras geplaatst van 12 november tot en met 28/29 februari,
maximum 2,80 m diep, waarbij een vrije doorgang voor
voetgangers en rolstoelgebruikers van 1,50 m blijft gevrijwaard
het gebied waarbinnen het terras dient te worden opgesteld
elementen zoals zonneschermen, windschermen, verhoogde
vloeren en bloembakken, zonder dat deze opsomming als
beperkend mag aanzien worden
elementen zoals tafels, stoelen, parasols en ruiters, zonder dat
deze opsomming als beperkend mag aanzien worden.
een in principe haaks op de gevel geplaatste lichte
wandconstructie ter bescherming tegen wind of tocht
een uitklapbaar of oprolbaar zeil ter bescherming tegen felle zon
en bevestigd tegen een gevel
vergunning afgeleverd door het schepencollege voor de uitbating
van een terras op het openbaar domein
vaste elementen zoals parkeermeters, voetpadkasten van
nutsmaatschappijen, verlichtings- of signalisatiepalen, putdeksels,
vuilnisbakken, technische infrastructuur en andere
openbare ruimte tussen gebouwen, welke zich van de aanpalende
straten onderscheidt door zijn afwijkende breedte en lengte
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Site 1:

de Grote Markt en sommige aanhorige straten zoals weergegeven
op het plan

Site 2:

het Begijnhof

Site 3:

de nieuw aangelegde pleinen vanaf de definitieve goedkeuring van
dit reglement (o.a. stationsplein, Ezeldijksite, site Verversgracht)
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III. INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN
A. TOEPASSINGSGEBIED:
Artikel 02
De hiernavolgende verordenende maatregelen hebben betrekking op een tijdelijke en
duidelijk begrensde bezetting van het openbaar domein met het oog op het uitbaten van
een terras.
De bepalingen van dit politiereglement zijn van toepassing op het volledige grondgebied van
de stad Diest.
Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van .

B. VERGUNNINGEN:
1.

ALGEMEEN

Artikel 03
Het plaatsen van een terras bij handelszaken op het openbaar domein is verboden, tenzij
daartoe een schriftelijke en voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en
schepenen werd afgeleverd.
Artikel 04
De terrasvergunning kan worden verleend voor:
a) een zomerterras
b) een winterterras
c) de duur van een evenement.
De vergunning voor een zomerterras geldt voor de periode van 1 maart tot en met 11
november.
De vergunning voor het winterterras geldt voor de periode van 12 november tot en met
28/29 februari.
Het college van burgemeester en schepenen kan tijdelijke vergunningen verlenen voor het
plaatsen van terrassen en/of standen op het openbaar domein, ter gelegenheid van eigen
evenementen of evenementen georganiseerd door derden, met of zonder medewerking van
het stadsbestuur.

4

Artikel 05
De terrasvergunning kan enkel bekomen worden voor de ruimte gelegen aansluitend aan de
betrokken handelszaak en uitsluitend door de uitbater of eigenaar van de betrokken zaak.

Artikel 06
Het terras mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt.
Het college van burgemeester en schepenen kan aan de vergunning voorwaarden verbinden
in verband met:
a) de inrichting en vormgeving van het terras,
b) de afbakening van het terras,
c) de hygiëne,
d) openbare veiligheid.
Artikel 07
Elke ingebruikname van het openbaar domein moet gebeuren volgens de verkregen
vergunning(en) en het bijhorend inplantingsplan, zoals afgeleverd door de stad Diest.

2.

PROCEDURE

Artikel 08
Voor elk terras dient in principe een afzonderlijke aanvraag te worden ingediend.
Er kan één aanvraag ingediend worden voor zowel een zomer- als een
winterterrasvergunning, gebruik makend van documenten die zowel voor het zomer- als
winterterras van toepassing zijn, zoals de foto's, attesten e.d., doch er is steeds een apart
inplantingsplan vereist in geval er een afwijkende/andere inname wordt gevraagd van het
openbaar domein.
Artikel 09
De terrasvergunning wordt aangevraagd door de exploitant van de handelszaak via de
daartoe bestemde standaardformulieren.
De aanvraag wordt bij ter post aangetekende brief, hetzij tegen ontvangstbewijs ingediend
bij de stad Diest, dienst ruimtelijke ordening, Grote Markt 1, 3290 Diest.
Het aanvraagformulier dient in drievoud te worden opgesteld, behoorlijk ingevuld en
ondertekend, en moet vergezeld zijn van:
§
§

§

een duidelijke situatietekening (door markeringen van de betreffende plaats op
een stratenplan);
een gedetailleerd inplantingsplan op schaal van 1/50 of 1/100, betreffende een
zone tot minimum 2 m rond de gevraagde oppervlakte waarop alle te plaatsen
terrasconstructies en
-meubilair zijn ingetekend, alsook het aanwezige
straatmeubilair, de technische infrastructuur e.d., met vermelding van de
afmetingen van de ingebruikname van het openbaar domein;
een beschrijving (technische tekening, materiaalstalen, attesten, foto’s en/of
afbeeldingen) van het aantal, de vorm, de aard, de kleur, de materialen en
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§
§

afmetingen van alle voorwerpen en hun eventuele verankeringen: dit moet
toelaten een duidelijk beeld te vormen van de beoogde inname;
minstens 3 relevante foto’s van de in gebruik te nemen oppervlakte en het
aangrenzend pand of gebied;
een plaatsbeschrijving van het openbaar domein met vermelding van eventuele
gebreken (gestaafd door fotomateriaal). Indien deze plaatsbeschrijving ontbreekt,
wordt het openbaar domein in goede staat geacht;

De aanvraag wordt als onvolledig afgewezen indien niet alle bijlagen bij de aanvraag zijn
gevoegd.
Artikel 10
De aanvragen die zich situeren binnen een site, niet zijnde administratieve aanvragen,
dienen ter advies aan de kwaliteitscommissie te worden voorgelegd.
Indien de aanvraag betrekking heeft op de inname aan een gewestweg wordt bijkomend
een advies gevraagd aan het Agentschap Wegen en Verkeer.
Indien de aanvraag gelegen is in, grenst aan of in het zicht van beschermde monumenten,
of gelegen is in stads- of dorpsgezichten, wordt bijkomend een advies ingewonnen van het
Agentschap Ruimte en Erfgoed.
Artikel 11
De vergunning wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op naam
van de aanvrager.
Artikel 12
Procedure m.b.t. de vergunningen voor de duur van een evenement.
Het college van burgemeester en schepenen kan tijdelijke vergunningen verlenen voor het
plaatsen van terrassen en/of standen op het openbaar domein, ter gelegenheid van
evenementen georganiseerd door derden.
De aanvragen moeten uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan het evenement aan het college
van burgemeester en schepenen worden gericht.
Deze aanvraag bevat:
- een gedetailleerd inplantingsplan op een duidelijk leesbare schaal:
§
met aanduiding van alle te plaatsen terrassen, standen, podia, installaties (bijv.
tapinstallaties, barbecues, toestellen voor schepijs, griltoestellen) e.d.
§
met aanduiding van het aanwezige straatmeubilair, de technische infrastructuur
e.d.
§
de vermelding van de afmetingen van de ingebruikname van het openbaar
domein
- een plaatsbeschrijving van het openbaar domein met vermelding van eventuele
gebreken (gestaafd door fotomateriaal). Indien deze plaatsbeschrijving ontbreekt,
wordt het openbaar domein in goede staat geacht.
De aanvraag zal ter advies voorgelegd worden aan de veiligheidsdiensten.
In de vergunning zullen vermeld worden: het evenement, de naam van de
vergunninghouder, de periode, de toegestane oppervlakte, de geplande activiteit en de
specifieke voorwaarden.
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Artikel 13
Er kan slechts tot plaatsing van het terras worden overgegaan nadat de afbakening van de
inname op het terrein, conform het vergunde plan, werd gemarkeerd. Deze markering
gebeurt door middel van merktekens, aangebracht door de technische uitvoeringdienst van
de stad.
Artikel 14
Bij wijziging van één van de elementen het terras (oppervlakte, meubilair, constructies e.a.)
dient een nieuwe vergunning te worden gevraagd.
Bij aanvraag tot overdracht of hernieuwing van de vergunning, of bij naamswijzing van de
zaak, volstaat een aangetekend schrijven gericht aan het schepencollege waarin expliciet
vermeld wordt dat het om een eerder vergunde en dus dezelfde inname van het openbaar
domein gaat. In dit geval wordt de aanvraag als ‘administratief’ behandeld.

3.

DUUR VAN DE VERGUNNING

Artikel 15
De vergunning is tijdelijk en geldt voor de in de vergunning vermelde termijn.
Artikel 16
De burgemeester van de stad behoudt het recht om tijdelijke beperkende voorwaarden op
te leggen, die toelaten om andere activiteiten/evenementen (markten, stoeten, braderieën
en dergelijke) te organiseren.
Bij evenementen, markten en dergelijke waarbij de inrichting van terrassen de goede orde,
organisatie en veiligheid kunnen hinderen dient het geplaatste terras op eerste verzoek
weggenomen te worden.
Artikel 17
In geval van gevaar en voor de doorgang van politie- en/of hulpdiensten of bij maatregelen
van openbare veiligheid moet het terras onmiddellijk worden weggenomen door de uitbater
of het personeel en dit op het eerste verzoek van de politie of de aanwezige
verantwoordelijke van de hulpdiensten.
De kosten voor de ontruiming van het terras zijn ten laste van de vergunninghouder en
kunnen niet verhaald worden op de overheid.
Artikel 18
Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning ten allen tijde wijzigen,
opschorten of intrekken.
De vergunning vervalt indien:
a) de daarin vermelde termijn is verstreken
b) de vergunninghouder er schriftelijk aan verzaakt
c) de vergunninghouder wijzigt
d) er een gewijzigde terrasvergunning wordt goedgekeurd
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e) er twee opeenvolgende jaren geen regelmatige effectieve inname of uitbating heeft
plaatsgevonden.
De vergunning kan worden ingetrokken indien:
a) de voorwaarden van de vergunning niet gerespecteerd worden
b) de openbare orde en veiligheid in het gedrang komt
c) het terras hinder veroorzaakt aan het leefmilieu en/of de directe omgeving.
De houder van de terrasvergunning kan in geen geval aanspraak maken op een
schadevergoeding.
Artikel 19
Het terras dient op het einde van elk terrasseizoen te worden verwijderd of te worden
aangepast aan de voorwaarden van de vergunning voor het aanbrekende terrasseizoen.
Onmiddellijk na het verstrijken van de vergunde termijn, evenals in geval van opschorting,
verval of intrekking van de vergunning, moeten alle constructies volledig worden
weggenomen en moet het openbaar domein onmiddellijk hersteld worden in de staat waarin
het zich bevond vóór de ingebruikname.
Indien de vergunninghouder na ingebrekestelling per aangetekende brief weigert het terras
te verwijderen, dan wordt het betrokken terras door de stad verwijderd en het openbaar
domein hersteld op kosten van de overtreder, zonder dat deze eventuele schade of
winstderving kan verhalen op de stad.

4.

VOORWAARDEN

Artikel 20
Er mogen alleen vergunde losse tafels, stoelen, banken, parasols, afbakeningen e.d. binnen
het vergunde terras geplaatst worden.
Ook alle andere uitrustingen, zoals verlichtings- en verwarmingselementen of technische
leidingen, aankondigingborden, verhoogde vloeren, groenelementen e.d. en hun eventuele
verankeringspunten moeten expliciet vermeld zijn in de vergunning.
Tapinstallaties, barbecues, toestellen voor schepijs, griltoestellen, ... mogen niet op het
terras worden geplaatst tenzij mits akkoord en indien voldaan wordt aan de voorwaarden
van de vergunning.
Artikel 21
De toegangen tot gebouwen moeten steeds vrij blijven over de gehele breedte.
De inname van het openbaar domein mag niet van die aard zijn dat de bereikbaarheid of het
gebruik van erfdienstbaarheden van algemeen nut en van technische infrastructuur zoals
hydranten, mangaten, deksels e.d. bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt. Ook
aanduidingen en de installaties van openbaar of algemeen nut moeten altijd vrij blijven en
goed bereikbaar zijn.
De inname van het openbaar domein is beperkt tot de ruimte voor de eigen handelszaak en
kan, behoudens uitdrukkelijke toelating daartoe in de vergunning, nooit breder zijn dan de
breedte van de gevel van deze zaak. Wanneer het terras niet uitsluitend voor de
handelszaak maar ook gedeeltelijk voor een aanpalende eigendom wordt aangevraagd,
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dient het schriftelijk akkoord van deze eigenaar(s) bij de aanvraag te worden gevoegd. Dit
schriftelijk akkoord dient jaarlijks vernieuwd te worden. Winterterrassen kunnen enkel
vergund worden vóór de betrokken handelszaak.
Ter hoogte van de logische looplijnen moet steeds een doorlopende vrije doorgang
(obstakelvrij) van minstens 1,50 m verzekerd zijn voor voetgangers, rolstoelgebruikers e.d..
Als de inname van het openbaar domein een zone op de rijbaan betreft, moet voldoende
ruimte worden vrijgehouden om het verkeer gemakkelijk door te laten en een vlotte
bereikbaarheid door hulpdiensten of leveranciers toe te laten. Een minimum vrije doorgang
van 4m is steeds vereist. Deze doorgang mag op geen enkel moment worden verkleind door
uitstekende delen of welke obstakels dan ook. Ook een permanente vrije hoogte van 4 m is
verplicht.
In de verkeersvrije straten kan slechts een terras geplaatst worden indien de verkeersvrije
straat over een breedte van ten minste 3 m en een permanente hoogte van 4 m vrij blijft.
De breedte van 3 m wordt steeds 1,50 m aan weerszijden van de as van de weg gerekend.
De vergunninghouder dient zich te schikken naar de aanwijzingen die door de marktleider
en/of politie worden gegeven.
Artikel 22
Behoudens indien dit uitdrukkelijk is voorzien in de vergunning, worden de constructies op
geen enkele manier bevestigd, gekoppeld, of aangesloten aan openbare eigendommen,
technische infrastructuur of vreemde privaateigendommen.
Binnen de vergunning zijn alle obstakels verboden die niet onmiddellijk door het personeel
kunnen worden verplaatst en hierdoor hinder kunnen betekenen voor politie of hulpdiensten
in geval van een gevaarsituatie.
Artikel 23
Het verankeren van parasols, windschermen, terrasafbakeningen e.d. in de grond is alleen
toegestaan in functie van een horeca-terras en indien de verankeringplaats op een
esthetische en veilige manier verborgen wordt als dit element niet geplaatst is.
Bij wijzigingen aan deze verankeringen, dient de plaats onmiddellijk in zijn oorspronkelijke
staat hersteld en een nieuwe vergunning bekomen te worden. Deze werken zullen worden
uitgevoerd door de stad. Alle kosten vallen ten laste van de vergunninghouder.
De constructies mogen enkel bevestigd, gekoppeld etc. worden in het openbaar domein via
verankeringstukken die:
- door het college van burgemeester en schepenen vergund worden na advies van de
kwaliteitscommissie;
- door de technische uitvoeringsdienst geplaatst worden.
Ze mogen geen schade veroorzaken noch hinder of gevaar vormen voor personen en/of
voertuigen.
Bij eventuele gebeurlijke schade aan het openbaar domein, zal deze door de stad hersteld
worden na tegensprekelijke schadevaststelling. Alle kosten hiervan zullen aan de
vergunninghouder doorgerekend worden. Overeenkomstig artikel 9 van deze verordening,
wordt er bij aanvang van de ingebruikname van het openbaar domein steeds een
plaatsbeschrijving opgemaakt.
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Artikel 24
In het openbaar domein mogen géén ondergrondse leidingen t.b.v. een vergunde inname
van het openbaar domein aangebracht worden. Deze leidingen dienen bovengronds, via
daartoe bestemde leidinggootjes, afgeschermd te worden en zo weinig mogelijk hinder te
veroorzaken aan de circulatie op of aan het onderhoud van het openbaar domein.
De leidingen worden evenwel
doorkomt.

niet toegelaten op plaatsen waar gemotoriseerd verkeer

Artikel 25
Het terras dient steeds in goede staat van onderhoud en netheid worden gehouden.
Ze dient voorzien te worden van de nodige signalisatie en verlichting volgens de
voorschriften in de wet, in deze verordening en op de vergunning vermeld.
Elke exploitant en/of verantwoordelijke van een handelszaak is verplicht de terraszone en de
voetgangerszone voor zijn zaak rein te houden. Hij dient er voor te zorgen dat er bij de
reiniging geen vaste stoffen in de riolering terecht komen of op het openbaar domein
achterblijven.
Hij blijft verantwoordelijk voor het naleven van de gestelde maatregelen en zal er op toezien
dat de in de vergunning vermelde voetgangerszone niet wordt ingenomen door klanten en
dat de klanten de voorbijgangers niet hinderen.
Artikel 26
De terrasvergunning die wordt afgeleverd op basis van deze verordening moet steeds
aanwezig zijn in de handelszaak.
De vergunninghouder of diens aangestelde zal tijdens de normale openingsuren steeds aan
alle bevoegde personen toelating geven voor controle en bezichtiging van de inrichting of
installatie en zal de terrasvergunning op verzoek moeten voorleggen.
Artikel 27
De terrasvergunning voor het winterterras kan volgens een ander inplantingsplan dan dat
van het zomerterras geplaatst worden.
Het winterterras dient effectief uitgebaat te worden; het mag niet enkel gebruikt worden
voor het stapelen van allerhande zaken (als opslagplaats).
Van het zomerterras mag het terrasmeubilair e.d. van de betreffende periode op het
openbaar domein/voetpad gestapeld worden op voorwaarde dat dit ordelijk tegen de eigen
gevel en binnen de toegestane oppervlakte van de vergunning gebeurt en mits het
vrijhouden van de voetgangerszone.

C. AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 28
De terrasvergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, indien deze nodig zouden zijn, zoals
ondermeer, doch niet beperkt tot:

10

§
§
§

stedenbouwkundige vergunningen volgens het decreet op de ruimtelijke ordening
vergunning of machtiging van het Agentschap Wegen en Verkeer
vergunning of machtiging van het Agentschap Ruimte en Erfgoed

De vergunning stelt de aanvrager evenmin vrij van zijn verplichtingen op grond van het
burgerlijk recht.
Artikel 29
Het verlenen van een vergunning legt geen enkele verplichting, noch aansprakelijkheid bij
de stad in verband met het behoeden van de op het openbaar domein geplaatste
voorwerpen.
Artikel 30
De vergunninghouder blijft steeds verantwoordelijk voor een correcte plaatsing van de
vergunde terrasconstructie. Er mag slechts een oppervlakte worden ingenomen binnen de
afmetingen van de vergunning.
Zo de ingenomen oppervlakte groter is dan deze welke vergund werd door het
schepencollege, zal de vergunninghouder, naast de sancties reeds voorzien in het
reglement, aangemaand worden om zijn terras te verminderen tot de in de vergunning
geplaatste oppervlakte.
Indien hij niet aan deze verplichting voldoet kan de politie overgaan tot ontruiming van het
terras. De kosten hiervan komen ten laste van de vergunninghouder.
In geval een terrasconstructie niet wordt geplaatst volgens de afgeleverde vergunning, dient
de plaats onmiddellijk in de oorspronkelijke staat hersteld te worden op eerste verzoek van
de bevoegde personen. Indien de overtreder nalaat deze werken uit te voeren, zullen zij
uitgevoerd worden door de stad. Alle kosten vallen ten laste van de overtreder, onafgezien
van burgerlijke en strafrechterlijke vervolging.
Artikel 31
De houder van de vergunning blijft verantwoordelijk voor alle schade en ongevallen aan
derden of aan het openbaar domein, die het gevolg zouden zijn van het plaatsen van een
terras, stand of uitstalling.

D. INRICHTING VAN HET TERRAS:
Artikel 32
Een terras kan enkel toegestaan worden indien dit is samengesteld uit kwaliteitsvolle en
duurzame materialen.
Alle elementen van het terras dienen expliciet in de vergunningsaanvraag te worden
opgenomen.
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1.

TERRASCONSTRUCTIES

Artikel 33: Terrasafscherming
Het plaatsen van een terrasafscherming kan worden toegelaten op voorwaarde dat:
a) in het geval het een windscherm betreft:
- dit maximum 1,80 m hoog is;
- dit vanaf minstens 70 cm boven het terras open is of bestaat uit doorzichtig,
ongetint veiligheidsglas, of kwaliteitsvol doorzichtig, ongetint plexiglas e.d..
De onderzijde tot 70 cm kan bestaan uit een ondoorzichtig materiaal (PVC is
verboden);
- dit geen zijdelingse kragen heeft;
- dit altijd verplaatsbaar en stabiel is.
b) in het geval het een terrasafscherming met bloembak of andere constructie betreft:
- deze minstens 70 cm en maximum 90 cm hoog is;
- de elementen minstens 90 cm lengte hebben (of o.w.v. het aantal geplaatste
elementen een duidelijk afgebakende zone bepalen);
- de planten onderhouden worden.
In functie van de veiligheid kan de terrasafscherming desgevallend verplicht worden
opgelegd.
De afschermingen moeten harmoniëren met de terrasconstructies en het –meubilair.
De zijde van de terraszone uitgevend op de straat of het plein, mag maximum 50 %
afgeschermd worden.
Het logo of de naam van de horecazaak mag mat of gezandstraald aangebracht worden op
het (plexi)glas dat deel uitmaakt van de terrasafscherming. Het is verboden om reclame
tegen deze terrasafscherming te bevestigen.
Tussen 2 handelszaken kan slechts één afscherming geplaatst worden. Dit dient in onderling
overleg en met wederzijdse toestemming te gebeuren. Bij een eventuele betwisting kan het
schepencollege hiervoor een afwijking toestaan.

Uitzonderingsbepaling voor de afgebakende sites op bijgevoegde plannen:
a) In site 1 mag het zomerterras aan de zijde van de terraszone uitgevend op de straat
of het plein niet afgeschermd worden. De volledige breedte van de terraszone dient
open te blijven. Het winterterras mag aan deze zijde voor 50 % afgeschermd worden
enkel in doorzichtig veiligheidsglas.
b) In site 2 worden windschermen niet toegestaan.
c) In site 1 en 3 moet de terrasafscherming per site dezelfde kleur hebben, vervaardigd
zijn uit metaal met glas en éénvormig zijn. De keuze worden bepaald
overeenkomstig de in art. 44 van dit reglement opgenomen procedure.
Artikel 34: Zonneschermen
Het plaatsen van zonneschermen kan worden toegelaten op voorwaarde dat:
a) deze opgebouwd wordt uit inschuifbaar/inklapbaar of oprolbaar zeildoek;
b) tussen de verticale afscherming en het zonnescherm een opening van minstens 60
cm gelaten wordt;
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Uitzondering op deze regel: in het geval van een winterterras kan tijdelijk aan de
zijkanten van het zonnescherm een verticale afscherming in hetzelfde materiaal tot
op de bovenzijde van de terrasafbakening worden aangebracht tegen storende
weersomstandigheden.
c) ze maximaal de vergunde oppervlakte van het terras bedekken;
d) de vrije hoogte onder het laagste punt minimum 2,10 m bedraagt;
e) het een zelfdragend systeem betreft zonder bijkomende steunpunten.
Een zonne- of partytent waarbij een opgespannen zeil op een frame wordt aangebracht is
niet toegelaten.
Er mag behalve het zonnescherm
Onderdakplaten zijn niet toegelaten.

geen

andere

dakbedekking

gebruikt

worden.

De zonneschermen en parasols dienen per terras in dezelfde kleur te zijn en moeten
harmoniëren met terrasconstructies en –meubilair.

Uitzonderingsbepaling voor de afgebakende sites op bijgevoegde plannen:
In site 2 worden zonneschermen niet toegestaan.
Voor de overige sites:
Er kan gekozen worden uit de kleuren zwart, grijs (Orchestra 6088 effen, corresponderend
met RAL 7036) en ecru (Orchestra 6020 effen, corresponderend met RAL 9001).
De zeilen dienen egaal en sober gekleurd te zijn: prints, gestreepte motieven e.d. zijn niet
vergunbaar.
Enkel op de volant is een logo en reclame toegelaten van maximum 15 cm hoog. Deze
dienen betrekking te hebben op de naam van de horecazaak of op de producten die er
verkocht worden.
Artikel 35: Verlichtingselementen
Het plaatsen van verlichtingselementen op de terrassen kan worden toegelaten op
voorwaarde dat het verlichtingsniveau laag gehouden wordt.
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.
Commerciële aanstraling van gebouwen is verboden.
Artikel 36: Verwarmingselementen
Het plaatsen van verwarmingselementen kan worden toegelaten.
Om brandgevaar te voorkomen dienen zij op voldoende afstand van alle brandbare stoffen
en materialen bevestigd te worden. De minimumafstand tot de verwarmingselementen
bedraagt 50 cm.
Voor de aardgastoestellen en de elektrische toestellen dient jaarlijks een attest van een
keuringsorganisme afgeleverd dat voor de gastoestellen een dichtheidscontrole omvat en
voor de elektrische toestellen een keuring conform A.R.E.I.
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Verwarmingselementen, bestaande uit butaan- en propaangas in flessen, mogen niet
binnengehaald worden na sluitingstijd. Zij dienen zodanig geplaatst en vergrendeld te
worden dat ze ontoegankelijk zijn en niet beschadigd kunnen worden. Deze toestellen
moeten stabiel opgesteld zijn en mogen de ontruiming niet belemmeren.
Artikel 37: Vloerbedekking
Terrasvloeren, tapijten of enig andere vorm van vloerbedekking in welk materiaal ook, zijn
verboden, behoudens de in dit reglement bepaalde uitzonderingen.
Artikel 38: Verhoogde vloeren
Verhoogde vloeren zijn niet toegelaten tenzij het college anders beslist omwille van
veiligheidsredenen of omwille dat de inrichting van het openbaar domein het plaatsen van
een terras niet toelaat zonder een verhoogde vloer.
Het plaatsen van verhoogde vloeren kan worden toegelaten op voorwaarde dat:
a) de hoogte minimaal wordt gehouden, de verticale zijden worden gedicht en de
afwerking kwaliteitsvol gebeurt;
b) de toegankelijkheid van andersvaliden gegarandeerd is. Indien nodig dient er een
voldoende breed hellend vlak te worden aangebracht. Er dient steeds voldaan te
worden aan de wettelijke bepalingen rond toegankelijkheid;
c) deze vloeren in weersbestendige houtsoorten worden uitgevoerd;
d) ze niet in de onderliggende bestrating bevestigd worden;
e) er een terrasafscherming geplaatst wordt;
f) Deze constructie moet voldoen aan de bepalingen van art. 33. De zijde van de
terraszone gericht naar de straat of het plein kan enkel voor veiligheidsredenen
volledig afgeschermd worden.
Om veiligheidsredenen kan verplicht worden het verhoogd terras bij valavond te verlichten.
De verlichting moet voldoen aan de bepalingen van artikel 35 en mag op generlei wijze
hinder veroorzaken voor de belendende percelen of voor passerende voertuigen.
De parasols op deze terrassen dienen te voldoen aan de bepalingen van artikel 39. Zij
mogen in de verhoogde vloer verankerd worden.
Uitzonderingsbepaling voor de afgebakende sites op bijgevoegde plannen:
In site 1 en 2 kunnen verhoogde vloeren niet worden toegestaan.

2.

TERRASMEUBILAIR

Artikel 39: Parasols
Het plaatsen van parasols kan worden toegelaten op voorwaarde dat:
a) deze inklapbaar zijn;
b) deze voorzien zijn van een voet, die dermate stevig is dat de ze niet kunnen
omvallen of wegwaaien.
c) deze dezelfde vorm hebben en vervaardigd zijn uit brandveilig materiaal (aantonen
met een attest);
d) ze maximaal de vergunde oppervlakte van het terras bedekken;
e) de vrije hoogte onder de zeilen op het laagste punt minimum 2,10 m bedraagt.
De parasols en zonneschermen dienen per terras in dezelfde kleur te zijn en moeten
harmoniëren met terrasconstructies en –meubilair.
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Uitzonderingsbepaling voor de afgebakende sites op bijgevoegde plannen:
Er kan gekozen worden uit de kleuren zwart, grijs (Orchestra 6088 effen, corresponderend
met RAL 7036) en ecru (Orchestra 6020 effen, corresponderend met RAL 9001).
De zeilen dienen egaal en sober gekleurd te zijn: prints, gestreepte motieven e.d. zijn niet
vergunbaar.
Enkel op de volant is een logo en reclame toegelaten van maximum 15 cm hoog. Deze
dienen betrekking te hebben op de naam van de horecazaak of op de producten die er
verkocht worden.
Artikel 40: Meubilair, andere dan parasols
Tafels, stoelen en hun aankleding mogen geen reclame vermelden.
Er dient steeds rekening gehouden te worden met de esthetiek en de uniformiteit van het
terras. Ze moeten harmoniëren met terrasconstructies en ander -meubilair.
Het meubilair moet een lange levensduur hebben, bestand zijn tegen weersinvloeden en
geschikt zijn voor publiek- en buitengebruik.
Voorkeur wordt gegeven aan meubilair dat gemaakt is uit natuurlijke materialen en/of
materialen met een natuurlijk uitzicht, waarvan de milieubelasting minimaal is, rekening
houdend met de ontginning, de verwerking van de grondstoffen, het productieproces en het
transport.
Bepaalde elementen vervaardigd uit degelijke frames in een matte en neutrale metaalkleur
kunnen toegestaan worden in functie van het versterken van het hedendaags karakter van
het straatbeeld, rekening houdend met de vooropgestelde kwaliteit en mits de beoogde
eenheid niet wordt verstoord.
Kwaliteitsvolle kunststof of look-a-like materialen zijn slechts onder bepaalde voorwaarden
vergunbaar.
Typische tuinelementen (tuinmeubilair, strandparasols e.d.) worden dus in principe geweerd
omdat ze niet zijn bedoeld voor intensief horeca-gebruik.
Voor de terrassen bij de vergunningen voor de duur van een manifestatie mag meubilair
gebruikt worden die wat betreft de materiaalkeuze afwijken van hoger genoemde normen.
Alle bijgeplaatst meubilair moet na het beëindigen van de vermelde activiteit onmiddellijk
opgeruimd worden.
Uitzonderingsbepaling voor de afgebakende sites op bijgevoegde plannen:
Enkel tafels en stoelen van hout, metaal of kwaliteitsvol kunststof worden toegelaten.
Artikel 41: Menu-/aankondigingsborden
Er mogen maximum 2 aankondigingen van het menu en/of de drankenlijst worden geplaatst
op het terras.
De menustaanders en aankondigingborden mogen verlicht worden op zodanige wijze dat de
verlichtingselementen niet zichtbaar zijn.
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IV. INRICHTING VAN DE SITES
Artikel 42
Er wordt binnen het toepassingsgebied van onderhavig reglement gestreefd naar een
kwaliteitsvol en uniform straatbeeld. Ook per zaak moeten – in functie van die eenheid – de
diverse kwaliteitsvolle elementen op elkaar afgestemd worden en een geheel vormen.
De inrichting van elk terras moet het hedendaags karakter van Diest-centrum en de
handelsstraten ondersteunen.
Artikel 43
Elke nieuwe aanvraag voor een terrasvergunning gelegen binnen de sites, niet zijnde een
administratieve aanvraag, wordt ter beoordeling voorgelegd aan de kwaliteitscommissie
welke waakt over de beoogde eenvormigheid/uniformiteit en kwaliteit van de inname van
het openbaar domein.
Deze commissie wordt samengesteld uit een vaste afgevaardigde van de stedelijke diensten
Ruimtelijke
Ordening,
Lokale
Economie,
administratieve
technische
dienst,
centrummanagement, brandweer en politie, aangevuld met de bevoegde schepenen en een
vaste afgevaardigde van de Diestse horeca.
De kwaliteitscommissie zal een gemotiveerd advies verlenen over de terrasaanvraag.
Artikel 44
De uitbaters van de horecazaken van site 1 moeten binnen de vier maanden na de
inwerkingtreding van deze reglementering een ontwerp in verband met de
terrasafscherming indienen. Dit ontwerp moet gehandtekend zijn voor akkoord of nietakkoord door alle horeca-uitbaters van de site.
De uitbaters van de horecazaken van site 3 moeten binnen de vier maanden na de
definitieve oplevering van de werken een ontwerp in verband met de terrasafscherming
indienen. Dit ontwerp moet gehandtekend zijn voor akkoord of niet-akkoord door alle
horeca-uitbaters van de site.
Wanneer een betrokkene niet tekent, wordt deze per aangetekende zending op de hoogte
gebracht dat hij binnen de 14 kalenderdagen een standpunt dient in te nemen, zo niet
verzaakt hij aan zijn rechten en wordt dit als onthouding geïnterpreteerd.
De kwaliteitscommissie zal zich binnen de twee maanden uitspreken over het ingediende
ontwerp. Zij zal zich voor haar advies laten leiden door het voorstel en door het percentueel
aantal handelaars welk zich met dit voorstel akkoord verklaart.
Indien de uitbaters van de horecazaken binnen een termijn van vier maanden na de
inwerkingtreding van deze reglementering geen ontwerp bij de stad indienen, zal het
stadsbestuur zelf kleur en type van de terrasafscherming bepalen.
Na de definitieve goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen zullen alle
betrokken horecazaken per aangetekend schrijven op de hoogte worden gebracht van deze
beslissing.
De toekomstige aanvragen voor een terrasvergunning binnen de betreffende zone dienen in
overeenstemming te zijn met de goedgekeurde richtlijnen per site.
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V. TERRASSEN OP PRIVATE EIGENDOM
Artikel 45
Een terras geheel of gedeeltelijk op privaat domein grenzend aan en goed zichtbaar vanaf
het openbaar domein valt onder de bepalingen van dit reglement.

VI. STRAFBEPALINGEN
Artikel 46
Overtredingen van onderhavige verordening worden vastgesteld door middel van een
proces-verbaal of een vaststelling. Deze worden bezorgd aan de aangewezen ambtenaar,
zoals bepaald in art. 119bis van de nieuwe gemeentewet.
Indien het proces-verbaal of de vaststelling onvoldoende gegevens zou bevatten, kan de
aangewezen ambtenaar de politiediensten verzoeken die gegevens, eventueel na bijkomend
onderzoek, nog toe te voegen aan het dossier.
Artikel 47
Voorzover wetten, decreten, besluiten, algemene en provinciale reglementen of
verordeningen geen andere straffen voorzien, worden bij de inwerkingtreding van de
uitvoeringsbesluiten en de aanstelling van de bevoegde ambtenaar, zoals bepaald door
artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet, inbreuken op deze verordening bestraft met
administratieve sancties:
-

Inbreuken op dit reglement zullen, na een ingebrekestelling per aangetekende brief,
gesanctioneerd worden met de schorsing of intrekking van de vergunning, opgelegd
door het college van burgemeester en schepenen of zullen gesanctioneerd worden
met een administratieve geldboete, opgelegd door de hiertoe aangestelde
ambtenaar, conform de procedure vervat in artikel 119bis van de nieuwe
gemeentewet.

-

De omvang van de administratieve geldboete zal proportioneel zijn in functie van de
ernst van de inbreuk die de boete verantwoordt en van eventuele herhaling

Artikel 48
Terrassen welke na de overgangsperiode niet aan dit reglement zijn aangepast, moeten
onverwijld verwijderd worden.
Indien de terrassen niet tijdig worden verwijderd, zal er aan de stadsdiensten het bevel
gegeven worden om tot ontruiming over te gaan. Alle kosten vallen ten laste van de
overtreder.
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VII. BELASTING OF RETRIBUTIE
Artikel 49
Het plaatsen van terrassen en andere voorwerpen op het openbaar domein kan
onderworpen worden aan het betalen van een belasting of retributie. Deze materie wordt
geregeld in afzonderlijke reglementen.
De werken welke uitgevoerd worden door de stadsdiensten en welke ten laste vallen van de
betrokkene(n), zullen verrekend worden volgens de tarieven van het betreffende reglement.

VIII.

OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 50
Dit reglement treedt in voege op 01/07/2010.
Er geldt een overgangsperiode tot 31/12/2012. Nadien moeten alle terrassen aan deze
verordening voldoen.
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