POLITIEVERORDENING VAN DE
BURGEMEESTER TOT HET
UITZONDERLIJK EN TIJDELIJK TOESTAAN
VAN TERRASUITBREIDINGEN EN
VERKEERSVRIJE HORECASTRAAT IN
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BETREFFENDE HET OPSTELLEN VAN
TERRASSEN OP HET OPENBAAR DOMEIN
Beslist door de burgemeester op 12 juni 2020
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 12 juni 2020

Juridische gronden
•

•
•

•
•

Artikel 134 §1 van de nieuwe Gemeentewet
◦ In geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare
rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of
schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester
politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de
gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend
zich niet tot de raad te moeten wenden. Die verordeningen vervallen dadelijk, indien
zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen.
Het Ministerieel besluit van 5 juni 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van
23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID−19 te beperken (datum in werking treding 8 juni 2020)
Politiereglement dd. 23 februari 2017 betreffende het opstellen van terrassen op het
openbaar domein (zoals laatst gewijzigd)
Het burgemeestersbesluit van 18 mei 2020 betreffende maatregelen coronavirus Covid19 wijzigingen verkeersmaatregelen voor de wekelijkse maandagmarkt bekrachtigd in de
gemeenteraad van 27 mei 2020.
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Feiten
•
•
•
•

De verspreiding van het Covid-19 virus binnen Europa en België en de maatregelen
genomen door de hogere overheid.
De introductie van "social distancing"- maatregelen die door alle supranationale
gezondheidsorganisaties ondersteund worden en in alle landen genomen worden.
Het advies van 10 maart 2020 van de 'Risk Assessment Group' waarin wetenschappelijke
gebaseerde aanbevelingen worden geformuleerd.
Op 5 juni 2020 besliste de minister van Binnenlandse Zaken dat de horecazaken opnieuw
open mogen vanaf 8 juni 2020. Dit onder beperkende voorwaarden:
◦ § 3ter. In de inrichtingen die behoren tot de horecasector gelden bij het ontvangen van
klanten minstens de volgende specifieke modaliteiten :
▪ de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de
tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een
plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8
meter;
▪ een maximum van tien personen per tafel is toegestaan;
▪ enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
▪ elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
▪ het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de zaal;
▪ het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de keuken, met
uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden
gerespecteerd;
▪ er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van
eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
▪ terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de
voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor
dezelfde regels als deze die binnen gelden;
▪ drankgelegenheden en restaurants mogen tot één uur ‘s nachts open blijven, tenzij
de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten.
▪ discotheken en dancings blijven tot en met 31 augustus 2020 gesloten

Argumentatie
•

•

•

De onvoorziene gebeurtenis, met name de verspreiding van het Covid-19 virus, gevolgd
door de maatregelen van de federale overheid om deze epidemie in te dijken en de jongste
versoepeling van deze maatregelen met betrekking tot de horecazaken, hebben gevolgen
voor de lokale organisatie van de terrasconstructies en het gebruik er van.
Aangezien horecauitbaters hun inrichting moeten aanpassen zodanig dat er steeds
minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, beperkt dit het aantal bezoekers
in de horecazaak evenals op het eventuele terras. Dit kan mogelijks onveilige situaties
veroorzaken. Om hieraan tegemoet te komen moet het mogelijk zijn het terras uit te
breiden zodanig dat er voldoende spreiding mogelijk is tussen de tafeltjes zodat de social
distancing ten allen tijde kan worden gegarandeerd.
Het urgente karakter van de uitvoering van deze versoepeling, met name dat de
horecazaken reeds vanaf 8 juni 2020 opnieuw mogen openen indien zij voldoen aan de
voorwaarden, noodzaakt de burgemeester om een tijdelijke verordening goed te keuren
inzake het afwijken van het gemeentelijk terrasreglement zoals laatst gewijzigd.
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Besluit
Artikel 1:
De burgemeester beslist om een tijdelijke politieverordening goed te keuren waarbij een afwijkend
reglementair kader voor terrasvergunningen wordt vastgesteld voor:
•
•

•

Covid19- terras: Het toelaten van tijdelijke uitbreidingen van terrasconstructies op het
openbaar domein met uitzondering van de rijbaan.
Horecastraat: Het toelaten van organiseren van een tijdelijke verkeersvrije straat op
vrijdag, zaterdag en zondag in de Marktstraat vanaf het kruispunt met de Noordstraat tot
aan kruispunt Marktstraat-Marktstraat (t.e.m. huisnummer 16).
Marktterras: Het toelaten van tijdelijke uitbreidingen van terrasconstructies op het
openbaar domein met uitzondering van de rijbaan tijdens de organisatie van de wekelijkse
maandagmarkt.

Artikel 2:
Voorwaarden Covid19- terras:
Het toelaten van tijdelijke uitbreidingen van terrasconstructies op het openbaar domein met
uitzondering van de rijbaan kan, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
•

•

Elke horecazaak kan een tijdelijk Covid19-terras verkrijgen op de stoep voorliggend en/of
palend aan de voorgevel en/of zijgevel voor de horecazaak of voor die van een andere pand
nabij de horecazaak, mits schriftelijke toelating van de eigenaar van dat pand. Een
uitbreiding van het terras aan de overzijde van de straat of op een parkeerplaats wordt
niet toegelaten omwille van de veiligheid.
De toelating wordt verleend als de privatieve inname van het openbaar domein overeen
stemt met de voorwaarden van de tijdelijke uitbreiding goedgekeurd in deze tijdelijke
politieverordening van de burgemeester.
◦ Het tijdelijk Covid19-terras mag enkel geplaatst worden op de wettelijke
openingsdagen en uren van de horecazaak.
◦ De 1,5 meter obstakelvrije doorgang voor voetgangers moet gegarandeerd blijven en
deze terrassen moeten buiten de rijbaan worden opgesteld.
◦ Iedere toegang naar bovengelegen woongelegenheden of kantoorruimtes moet over
de volle lengte vrij blijven en dit met een breedte van het toegangsportaal en minimum
1,5 meter.
◦ De brandweer moet nog over voldoende manoeuvreerruimte beschikken voor het
doen van interventies in de omliggende gebouwen.
◦ De uitbreiding moet tijdelijk verwijderd kunnen worden in functie van openbare
wegwerkzaamheden en privatieve ingebruiknames openbaar domein.
◦ De uitbreiding is er enkel voor het plaatsen van losse elementen met name stoelen,
tafels, parasols en eventueel eenvoudig verplaatsbare plantenbakken als afbakening
van de uitbreiding, maar geen verwarmingstoestellen, verlichtingselementen,
terrasvloer, muziekinstallatie (deze lijst is niet limitatief). Na sluitingstijd moeten alle
stoelen, tafels en parasols netjes opgestapeld worden binnen de zone van de tijdelijke
uitbreiding.
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Enkel het bestaande meubilair mag in de uitbreidingszone uitgestald worden in functie
van de anderhalve meter afstand die moet gerespecteerd worden in het kader van de
coronamaatregelen.
◦ Parasols in de tijdelijke uitbreiding van het terras mogen afwijken van de
uniformiteitsregels van het terrasreglement en mogen met reclame bedrukt zijn.
◦ De horecazaak moet in orde zijn met hun administratie ten aanzien van de gemeente
en de regelgeving opgelegd door hogere overheid betreffende de uitbating van de
horecazaak.
Een aanvraag moet gebeuren bij de dienst lokale economie via het invullen van een kort
meldingformulier. De aanvraag dient volgende aspecten te omvatten:
◦ Aantal gewenste m² uitbreiding van de terrasoppervlakte op openbaar domein buiten
de rijbaan.
◦ Afbeelding van de gewenste plaats voor de tijdelijke terrasuitbreiding.
Na ontvangst van de aanvraag voor uitbreiding van het terras op openbaar domein, wordt
een controle gedaan door dienst lokale economie en wordt er een tijdelijke markering
aangebracht waarbinnen de stoelen en tafels kunnen worden geplaatst. Elke uitzondering
op de basis voorwaarden moet vooraf aangevraagd worden aan het college van
burgemeester en schepenen.
Indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden zoals hierboven opgesomd, zal de
aanvrager aangemaand worden om de uitbreiding van het terras te verwijderen. Indien
men dit nalaat dan kunnen de gemeentelijke diensten de betreffende terraselementen
verwijderen op kosten van de aanvankelijke aanvrager.
◦

•

•

•

Artikel 3:
3.1 Voorwaarden Horecastraat:
Het toelaten van een tijdelijke Horecastraat waarbij de Marktstraat zoals omschreven in artikel 1
verkeersvrij gemaakt wordt, kan, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:
•

•
•
•

•
•

•

De Horecastraat mag georganiseerd worden op vrijdag en zaterdag vanaf 18u en op
zondag vanaf 16u. Tegen 1u 's nachts op zaterdag en zondag en 22u op zondagavond
moeten alle stoelen, tafels, parasols en eventueel eenvoudig verplaatsbare plantenbakken
worden weggenomen en het openbaar domein in oorspronkelijke nette staat worden
achtergelaten.
Elke horecazaak gelegen in de Horecastraat mag tijdens voornoemde dagen en uren tafels,
stoelen en parasols plaatsen in de verkeersvrije straat.
De 1,5 meter obstakelvrije doorgang voor voetgangers moet gegarandeerd blijven.
Iedere toegang naar bovengelegen woongelegenheden of kantoorruimtes moet over de
volle lengte vrij blijven en dit met een breedte van het toegangsportaal en minimum 1,5
meter.
De brandweer moet nog over voldoende manoeuvreerruimte beschikken voor het doen
van interventies in de omliggende gebouwen
De uitbreiding is er enkel voor het plaatsen van losse elementen met name stoelen, tafels,
parasols en eventueel eenvoudig verplaatsbare plantenbakken als afbakening, maar
verwarmingstoestellen, verlichtingselementen, terrasvloer, muziekinstallatie (deze lijst is
niet limitatief) zijn niet toegelaten.
Er mogen extra stoelen en tafels worden geplaatst door de horecazaak mits het
respecteren van de opgelegde normen van sociale afstand. Het plaatsen van extra stoelen
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•
•

•

wordt beperkt tot maximum 30 bijkomende stoelen per horecazaak bovenop het
bestaande meubilair.
Parasols in de tijdelijke verkeersvrije Horecastraat mogen afwijken van de
uniformiteitsregels van het terrasreglement en mogen met reclame bedrukt zijn.
De dienst lokale economie zal een controle doen bij de start van de Horecastraat en een
tijdelijke markering waarbinnen de stoelen en tafels kunnen worden geplaatst aanbrengen
op de verkeersvrije straat . Tevens zal worden gecontroleerd of wordt voldaan aan de
voorwaarden zoals hiervoor opgesomd.
Het college en/of de burgemeester kan ten allen tijde beslissen (bijvoorbeeld bij slechte
weersomstandigheden, naar aanleiding van overlast of indien de Horecastraat geen succes
heeft) om de Horecastraat niet te laten doorgaan en deze bijgevolg niet af te sluiten voor
het verkeer.

3.2 Verkeersmaatregelen Horecastraat:
•

•

•

•

•

Op volgende plaatsen is het verboden stil te staan en te parkeren van vrijdag op zaterdag
en van zaterdag op zondag tussen 18.00 uur en 1.00 uur en op zondag tussen 16.00 uur
en 22.00 uur:
◦ Marktstraat:
▪ Tussen het kruispunt Noordstraat en Marktstraat ter hoogte van huisnummer 16
Deze maatregelen zullen aangekondigd worden door middel van de verkeersborden E3
aan beide zijden van de weg, conform artikel 70 van het KB van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare
weg.

Op volgende plaatsen is de toegang in beide richtingen voor iedere bestuurder verboden:
◦ Marktstraat, tussen het kruispunt Noordstraat en Marktstraat ter hoogte van
huisnummer 16 ter hoogte van de volgende aantakkingen:
▪ Marktstraat
▪ Schouwburgplaats
▪ Mevrouw Courtmanslaan
▪ Noordstraat
▪ Stationsstraat
▪ Deken de Fonteynestraat
Deze maatregelen zullen aangekondigd worden door middel van de plaatsing van twee
nadarhekken met de verkeersborden C3 en onderborden met het opschrift 'fietsers
afstappen', conform artikel 68 van het KB van 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Op volgende plaatsen is de toegang in beide richtingen voor iedere bestuurder, met
uitzondering van plaatselijk verkeer, verboden:
◦ Gentse Steenweg (begin Mevrouw Courtmanslaan) ter hoogte van de Oude Gentweg
◦ Mevrouw Courtmanslaan, ter hoogte van:
▪ Kanunnik Andrieslaan
▪ Katsweg
▪ Noordstraat
◦ Schouwburgplaats, ter hoogte van:
▪ Kanunnik Andrieslaan
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▪ Marktstraat
Deken de Fonteynestraat, ter hoogte van de Marktstraat
Noordstraat ter hoogte van:
▪ Oude Aardenburgse Weg
▪ Bloemestraat
▪ Edestraat
▪ Kapelaanstraat
Deze maatregelen zullen aangekondigd worden door middel van de plaatsing van
nadarhekken (toegevoegd) met de verkeersborden C3 en onderborden met het opschrift
'uitgezonderd plaatselijk verkeer' conform artikel 68 en de verkeersborden F45
'doodlopende straat' conform artikel 71 van het KB van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare
weg.
◦
◦

•

Artikel 4:
Voorwaarden marktterrassen:
Het toelaten van tijdelijke uitbreidingen van terrasconstructies op het openbaar domein met
uitzondering van de rijbaan tijdens de organisatie van de wekelijkse maandagmarkt kan, mits
voldaan wordt aan volgende voorwaarden:
•
•

•
•

•

•

•
•

De 1,5 meter obstakelvrije doorgang voor voetgangers moet gegarandeerd blijven.
Iedere toegang naar bovengelegen woongelegenheden of kantoorruimtes moet over de
volle lengte vrij blijven en dit met een breedte van het toegangsportaal en minimum 1,5
meter.
De brandweer moet nog over voldoende manoeuvreerruimte beschikken voor het doen
van interventies in de omliggende gebouwen
De uitbreiding is er enkel voor het plaatsen van losse elementen met name stoelen, tafels,
parasols en eventueel eenvoudig verplaatsbare plantenbakken als afbakening, maar
verwarmingstoestellen, verlichtingselementen, terrasvloer, muziekinstallatie (deze lijst is
niet limitatief) zijn niet toegelaten.
Bij het opstellen van een marktterras tijdens de maandagmarkt dient rekening gehouden
te worden met de opstelling van de marktkramen gedurende de duur van de markt. Na de
markt dient deze tijdelijke marktterras-opstelling steeds verwijderd te worden (of terug
beperkt te worden tot het Covid19-terras of gewone terras). Alle stoelen, tafels, parasols
en eventuele plantenbakken worden weggenomen en het openbaar domein dient in
oorspronkelijke nette staat te worden achtergelaten.
Er mogen extra stoelen en tafels worden geplaatst door de horecazaak mits het
respecteren van de opgelegde normen van sociale afstand. Het plaatsen van extra stoelen
wordt beperkt tot maximum 30 bijkomende stoelen per horecazaak bovenop het
bestaande meubilair.
Parasols op het marktterras mogen afwijken van de uniformiteitsregels van het
terrasreglement en mogen met reclame bedrukt zijn.
Indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden zoals hierboven opgesomd, zal de uitbater
van een marktterras aangemaand worden om de uitbreiding van het terras te verwijderen.
Indien men dit nalaat dan kunnen de gemeentelijke diensten de betreffende
terraselementen verwijderen op kosten van de aanvankelijke aanvrager.
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Artikel 5:
Deze tijdelijke politieverordening is onmiddellijk van kracht voor zolang de specifieke
coronamaatregelen voor de horeca (o.a. de anderhalve meter afstand tussen de tafels) opgelegd
door hogere overheid van kracht zijn en loopt alvast tot en met 31 augustus 2020.

Artikel 6:
Deze politieverordening zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de eerstvolgende
gemeenteraad.

Artikel 7:
Dit besluit zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan het Departement Mobiliteit en
Openbare Werken van het Vlaamse Huis voor de Verkeersveiligheid.

Artikel 8:
Afschrift van deze beslissing zal bij toepassing van art. 119 bis van de nieuwe gemeentewet
binnen de gestelde termijnen toegestuurd worden aan de bestendige deputatie van de
provincieraad, de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en de griffie van de politierechtbank.
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