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ARTIKEL 1 - TOEPASSINGSGEBIED
De hiernavolgende verordende maatregelen hebben betrekking op een tijdelijke en duidelijke
begrensde bezetting van het openbaar domein van de stad Halen met het oog op het uitbaten van een
terras.

ARTIKEL 2 - VERGUNNENDE OVERHEID
Het plaatsen van een terras bij handelszaken op het openbaar domein van de stad Halen is verboden,
tenzij daartoe een schriftelijke en voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en
schepenen werd afgeleverd.

ARTIKEL 3 - DUUR EN SLUITINGSUUR
De vergunning voor een terras geldt voor de periode van 1 april tot 30 september. Sluitingsuur van de
terrassen is bepaald op 22.00 u., uitzonderingen kunnen aangevraagd worden aan het college van
burgemeester en schepenen.
Het terras dient steeds in goede staat van onderhoud en netheid worden gehouden. Na de toegelaten
periode moet het terras binnen de acht kalenderdagen worden verwijderd. Bij gebreke hiervan kan de
stad Halen de opruiming uitvoeren en de kosten hieraan verbonden ten laste van de overtreder leggen.

ARTIKEL 4 - HOUDER VAN DE VERGUNNING
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 5 - AANVRAAGPROCEDURE
De aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de stad
Halen, Markt 14 te 3545 Halen.
Het aanvraagformulier moet vergezeld zijn van:
- een duidelijke situatietekening (door markeringen van de betreffende plaats op een stratenplan),
- een gedetailleerd inplantingsplan op schaal van 1/50 betreffende een zone tot minimum 2 m rond
de gevraagde oppervlakte waarop alle te plaatsen terrasconstructies en -meubilair zijn ingetekend,
- een beschrijving van het aantal, de vorm, de afmetingen, de kleur en de materialen 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 aangrenzende panden.
De aangevraagde afmetingen en inplanting kunnen, rekening houdende met de plaatselijke toestand,
door de gemeentelijke overheid aangepast worden.
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ARTIKEL 6 - TIJDELIJK BEPERKENDE VOORWAARDEN
Het terras kan slechts opgericht worden na vergunning, afgeleverd door het college van burgemeester
en schepenen op naam van de aanvrager.
De burgemeester van de stad Halen behoudt het recht om tijdelijke beperkende voorwaarden op te
leggen, die toelaten om andere activiteiten/evenementen (markten, kermissen, stoeten, braderieën,
carnaval, herdenking slag en dergelijke) te organiseren. Bij evenementen, kermissen, 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 7 - PLAATSINGSVOORWAARDEN
Bij het plaatsen van terrassen op het openbaar domein moet er steeds een vrije doorgang van minstens
1,50 m beschikbaar zijn voor voetgangers, rolstoelgebruikers en kinderwagens.
De toegangen tot particuliere en openbare gebouwen moeten steeds vrij blijven over de gehele
breedte.
Daarnaast mogen de hulpdiensten zoals brandweer of ziekenwagen geen hinder ondervinden, en moet
er steeds een vrije doorgang zijn:
- 5 m voor een tweerichtingsstraat;
- 4 m voor een éénrichtingsstraat.
Zware constructies zoals bloembakken e.d. dienen voorzien te worden van wieltjes zodat ze
gemakkelijk verplaatst kunnen worden, o.a. bij interventie van hulpdiensten, bij de reiniging van de
stoepen, ...
Het spreekt voor zich dat brandkranen of deksels gemakkelijk toegankelijk moeten zijn voor de
hulpdiensten en dat toegangen en erfdienstbaarheden niet versperd worden.
De toegangen tot gebouwen moeten steeds vrij blijven over de gehele breedte.
De inname van het openbaar domein is beperkt tot de ruimte voor de eigen handelszaak en kan nooit
breder zijn dan de gevelbreedte van de zaak.
In geval van gesloten bebouwing wordt een bijkomende beperking opgelegd van 1 m vrije ruimte t.o.v.
de naastliggende panden, ter vrijwaring van de zichtbaarheid en de toegang tot eventueel
naastliggende etalages.

ARTIKEL 8 - INRICHTING VAN HET TERRAS
Er mogen alleen vergunde losse tafels, stoelen, banken, parasols, afbakeningen, e.d. binnen het
vergunde terras geplaatst worden. Alle losse materialen zoals tafels, stoelen, parasols moeten na
sluitingstijd ofwel worden verwijderd, ofwel worden opgestapeld en verankerd aan elkaar.
Er mogen geen verankeringen in het openbaar domein gemaakt worden. Indien dit toch wenselijk is in
functie van de horecaterrassen, kan dit enkel mits uitdrukkelijke toestemming van het college van
burgemeester en schepenen.
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ARTIKEL 9 - TERRASCONSTRUCTIES
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.
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 niet breekbaar
materiaal;
- 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;
- de planten onderhouden worden.
Het logo of de naam van de zaak mag mat of gezandstraald aangebracht worden op het plexiglas dat
deel uitmaakt van de terrasafscherming. Het is verboden om reclame tegen deze terrasafscherming te
bevestigen.

ARTIKEL 10 - BIJZONDERHEDEN
De stad Halen kan haar vergunning steeds wijzigen of herroepen. Een wijziging of herroeping van de
vergunning gebeurt bij aangetekend schrijven. De vergunninghouder moet er, binnen de voorgestelde
termijn, gevolg aan geven.
De uitbater blijft verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en ontslaat de stad Halen van alle
verantwoordelijkheid inzake schade die kan voortvloeien uit de aanwezigheid van het terras. De
horeca-uitbater dient een verzekering voor te leggen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en blijft
verantwoordelijk voor eventuele schade berokkend door toedoen van oprichting of aanwezigheid van
het terras.

ARTIKEL 11 - BELASTING
Om het horecabeleid te ondersteunen, stelt de stad Halen het openbaar domein gratis ter beschikking
van de horeca-uitbating. Op die manier wil de stad Halen alle kansen geven om de horecazaak met
succes uit te bouwen. In ruil voor dit gratis ter beschikking stellen van het openbaar domein, vraagt de
stad Halen wel een inspanning naar kwaliteit en uitstraling.
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