UITTREKSEL UIT HET REGISTER
VAN DE GEMEENTERAADSZITTINGEN
Openbare zitting van 26 mei 2014

Aanwezig :
Odette VAN HAMME, voorzitter van de gemeenteraad;
Koen LOETE, burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE
CONINCK, Bob D’HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Koen WATERSCHOOT, Rosita
MEIRESONNE, Caroline D’AUBIOUL, Filip LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER,
Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS, Ann
EGGERMONT, Hilde LAMPAERT en Peter DE GRAEVE, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris ;
ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT – WIJZIGING - RECLAMEBORDEN EN TERRASSEN OP DE
OPENBARE WEG
De gemeenteraad,

Overwegende dat de stad Eeklo het plaatsen van terrassen wil aanmoedigen omdat zij bij uitstek voor
een aangename en bruisende sfeer zorgen in de stad;
Overwegende evenwel dat er regels moeten vastgelegd worden over wat wél en wat niet kan,
ondermeer op vlak van veiligheid, obstakelvrije doorgang en materiaalgebruik;
Overwegende dat de stad Eeklo de komende jaren wil inzetten op meer kwalitatieve publieke ruimte
waarbij ook terrassen worden ingericht in harmonie met hun omgeving;
Overwegende dat er een verschil bestaat tussen het reglement van de stad Eeklo en het Agentschap
Wegen en Verkeer, kortweg AWV, met betrekking tot het plaatsen van reclameborden en terrassen op
de openbare weg op Eekloos grondgebied en het aangewezen is beide reglementen beter op elkaar
af te stemmen;
Gelet op het verslag van 10 juli 2012 waarbij beleidsverantwoordelijken, politie en de voormalige
KMO-ambtenaar een rondgang van de terrassen in de Boelare hebben gedaan;
Overwegende dat het aangewezen is een specifiek reglement op te stellen naar tijdelijke terrassen;
Overwegende dat de politie akkoord gaat met het plaatsen van terrassen indien er een duidelijke
afscheiding is tussen het fietspad en de terrassen;
Overwegende dat het nieuwe terrassenbeleid besproken werd met AWV, de marktleider en de
economische raad;
Gelet op het algemeen politiereglement, onderafdeling 3 meer bepaald artikel 15, 16 , 17 en 18 met
betrekking tot reclameborden en terrassen op de openbare weg;
Gelet op het belastingreglement van 16 december 2013 betreffende het heffen van een belasting op
de terrassen op de openbare weg, aanslagjaar 2014;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad, het artikel 182 betreffende de ondertekening van akten van de
gemeenteraad en de artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen ;
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel :
De raad stemt in met het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het algemeen
politiereglement, onderafdeling 3 meer bepaald artikel 15, 16 , 17 en 18 met betrekking tot
reclameborden en terrassen op de openbare weg, in afwachting van de de finalisering van het
beeldkwaliteitsplan voor het centrum, voorlopig te wijzigen en vast te stellen als volgt:

Onderafdeling 3 : Reclameborden en terrassen op de openbare weg
Artikel 15
Het is verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de bevoegde wegbeheerder,
tijdelijke publiciteitsborden en/of bewegwijzeringsbordjes voor de aankondiging van bepaalde
activiteiten, vaste of mobiele reclameborden, terrassen en uitstallingen op de openbare weg aan
te brengen, onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake.
De voorschriften die in deze toelating worden vermeld, dienen strikt nageleefd te worden. Bij nietnaleving kunnen deze ambtshalve door een door de stad Eeklo gemachtigde ambtenaar worden
verwijderd op kosten van de overtreder.
De niet-vergunde tijdelijke publiciteitsborden en/of bewegwijzeringsbordjes of de tijdelijke
bordjes die niet werden geplaatst conform de voorschriften vermeld in de toelating van de
bevoegde wegbeheerder worden beschouwd als afvalstoffen zoals bepaald in artikel 1 van het
belastingreglement op het weghalen van sluikstorten.
Artikel 16
Het plaatsen van open of overdekte terrassen is toegestaan mits het bekomen van een
voorafgaande vergunning van de bevoegde wegbeheerder voor inname van openbaar domein en –
in voorkomend geval- mits het bekomen van de nodige stedenbouwkundige vergunning.
Vergunningen kunnen uitgereikt worden voor open terrassen van 15 april tot 1 oktober, voor
overdekte en verwarmde terrassen van 1 januari tot 31 december.
Alle aanvragen moeten ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Markt
34. In voorkomend geval zal de stad advies inwinnen bij het Agentschap Wegen en Verkeer
(kortweg AWV). Zowel AWV als de stad geven een vergunning af.
Deze vergunning wordt verleend tot wederopzegging. De vergunninghouder kan hieraan geen
enkel ander recht ontlenen.
Alle bepalingen van deze vergunning zijn tevens bindend voor de vertegenwoordigers en
rechtverkrijgenden van de vergunninghouder. Een vergunninghouder die het vergunde object aan
derden overdraagt, moet de administratie daarvan op de hoogte brengen, anders blijft hij
gebonden tot de betaling van het recht. Hij dient de bevoegde administratie eveneens te
waarschuwen als hij het vergunde object verwijdert of als hij aan het vergunde object een
verandering aanbrengt waardoor het verschuldigde recht vermindert. Doet hij dat niet, dan blijft
het in het vergunningenbesluit opgelegde recht onverminderd van toepassing. Bij ontheffing van
de vergunning moet de vergunninghouder het openbaar domein ontruimen binnen de maand
volgend op de maand van de opzegging.
Bij de aanvraag moet het volgende worden vermeld :
tie en de afstand tot de
stoeprand worden vermeld;

Artikel 17
De wanden van het terras mogen geen gevaarlijke uitsteeksels hebben. De minimum afstand
tussen het terras en de rijbaan of vaste obstakels die zich in deze doorgangsruimte bevinden, moet
minstens 1,50 meter bedragen. Het college van burgemeester en schepenen kan in bijzondere
omstandigheden andere voorwaarden opleggen.
Het terras mag de zichtbaarheid op de rijbaan niet belemmeren.
Het terras mag niet boven een gasafsluiter aangebracht worden, tenzij die afsluiter bestendig
bereikbaar en doeltreffend gesignaleerd is.
De terrassen mogen niet verwarmd worden met toestellen die gevaar opleveren voor de
gebruikers of de voorbijgangers.
De maximale oppervlakte van alle terrassen wordt eenmalig vastgesteld door de technische dienst
van de stad in overleg met de betrokken horeca-uitbater. Hierbij zal rekening worden gehouden
met alle voorschriften met betrekking tot de aanleg en het beheer van openbare wegen en met de
politiereglementen.
Voor horecazaken gelegen op de hoek van een kruispunt sluit het terras aan op de gevel om de
visibiliteit van het kruispunt niet in het gedrang te brengen. Uitzonderingen kunnen toegestaan
worden mits uitdrukkelijke goedkeuring van de bevoegde wegbeheerder na advies van de politie.
De terrasafsluitingen dienen te worden onderhouden door de eigenaars. Zij zijn verantwoordelijk
voor eventuele schade door weersomstandigheden of andere factoren.
Het is verboden merkreclame op het markiesdoek aan te brengen. Enkel een bescheiden
vermelding van de naam van de horeca-inrichting, op het frontdoek is toegelaten.
Elke bevestiging in de bestrating mag enkel gebeuren door gebruik te maken van roestvrije Lijzers die door middel van een draadstang chemisch niet hinderlijk aangebracht en binnen de
afsluiting verankerd worden in de bestrating. Elke constructie moet bovenop het openbaar domein
geplaatst worden en een snelle verwijdering moet mogelijk zijn. Het maken van een definitieve
fundering is niet toegestaan.
De uitbater is verplicht in te staan voor de reinheid van het voetpadoppervlak onder het markies
en het verwijderen van losliggend vuil.
Schade aan de inrichting, door externe omstandigheden of door de weersomstandigheden zijn ten
laste van de uitbater. Blijvende beschadigingen aan het voetpad zullen, op kosten van de uitbater,
door het stadsbestuur hersteld worden.
In geval van verwarming van het overdekt terras, zal de inrichter hiervoor een specifieke
(brand)verzekering afsluiten en het bewijs daarvan bij zijn aanvraag en telkens de
stad/wegbeheerder erom vraagt, voorleggen.
In geval van onvoorziene omstandigheden, zoals wegenwerken, of werken aan de nutsleidingen
onder het voetpad tijdens de vergunningsperiode, dient de uitbater de aangebrachte constructies
onverwijld te verwijderen, zonder enige aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.
In geval van stopzetting van de handelsactiviteiten (behoudens vakantie) dienen zowel de
markiezen, de steunconstructies en geleiders, als de tussenafsluitingen, onmiddellijk verwijderd te
worden ; zoniet zal de verwijdering ervan gebeuren door de stadsdiensten voor rekening van
betrokkene.
Artikel 18
Het reglement is van toepassing op open en overdekte terrassen.
Open terrassen mogen voorzien zijn van volgende installaties die integraal dienen gefinancierd te
worden door de uitbaters van de horecazaken zelf:
n zonneluifel met enkel muurbevestiging;

De vrije hoogte tussen het voetpad en onderkant zonneluifel moet minimaal 2,35 m bedragen. De
hellingshoek van de zonneluifel is verplichtend tussen 8 à 10 graden en identiek per gevelrij.

Maximale afmetingen van de bergingskast (= de kast waarin het markies, in opgerolde toestand
wordt opgeborgen en die op de voorgevel bevestigd wordt): 250 x 300 mm in doorsnede - lengte
afhankelijk van de gevelbreedte. De bergingskast wordt uitgevoerd in aluminium kleur RAL 9006.
De ophanghoogte van de bergingskast is afhankelijk van de helling en de uitval van het markies.
Overdekte terrassen mogen daarenboven voorzien zijn van:

draagstructuur of een combinatie hiervan aan de grond bevestigd wordt. De steunen en geleiders
worden uitgevoerd in aluminium RAL 9006, maximale secties 110/150, voor de geleiders en
110/150 voor de steunen.
De maximale uitval van de zonneluifel is per gevelrij identiek en wordt bepaald door de maximale
afmetingen van het terras en die op hun beurt bepaald worden door de verplichte vrije breedte
van het voetpad cfr. maximale oppervlakte van het terras.
Voor de terrassen gelegen op de Markt moeten de zijdelingse terrasafsluitingen geconstrueerd en
verankerd worden conform de constructietekeningen zoals overeengekomen tijdens de
vergadering met de horeca-uitbaters van de Markt en goedgekeurd door het schepencollege in
zitting van 22 februari 1999. Aan dit reglement wordt een technische tekening gehecht van de op
22-02-1999 goedgekeurde constructies. De zijdelings afgesloten schutswanden moeten in hoogte
beperkt worden tot 80 75 cm met daarboven een glazen invulling tot op ca 1,60 m voor open
terrassen en 1,80 m voor gesloten terrassen. Het dichtmaken van de ruimte tussen de zonneluifel
en de bovenzijde van de schutswand is niet toegestaan. Voor het doek van het markies kunnen
enkel volgende kleuren gebruikt worden: groen (Dickson-collectie 6687) of Brugs rood (Dicksoncollectie 8207). Stalen ter inzage op de technische dienst.
De uitbaters zien erop toe dat het doek van het markies zich steeds in een propere staat bevindt en
regelmatig gereinigd wordt.
De bevestiging van het markies aan de gevel van de terrassen op de Markt dient te gebeuren
tussen de eerste en tweede bouwlaag. Daarbij mogen geen bestaande raam- of deuropeningen
afgedekt worden. Er mag geen schade aangebracht worden aan de bestaande muurornamentiek
van gelijk welk materiaal, natuursteenelementen, balkons,…
Aan dit reglement wordt een plan gehecht met de plattegrond van de beschermde zone van het
stadscentrum met daarop de maximale inname per horecazaak van het openbaar domein. Binnen
het beschermd stadsgezicht zijn enkel overdekte terrassen toegestaan binnen de op het plan
aangeduide zones (Markt 2-16 en 18-30).
Voor de terrassen gelegen in Boelare/Blommekens gelden 2 opties:
het terras situeert zich op de voetpadzone: dit is enkel mogelijk indien de vrije doorgangsruimte
1,5 m bedraagt. De inrichting is maximum gelijk met de gevelbreedte tenzij anders toegestaan
door de stad/wegbeheerder.
het terras situeert zich tussen het voetpad en fietsstrook: de inrichting van het terras moet voldoen
aan volgende bepalingen: de wanden moeten in hoogte beperkt worden tot 1,60 m en vlot te
verwijderen zijn in functie van sluitingsperiode (zie hieronder) en desgevallend op bevel van de
stad/wegbeheerder. Bovendien moeten de wanden vanaf 0,75 m boven de grond doorzichtig zijn
zodat ze het uitzicht niet belemmeren. De kleur van de constructie moet uitgevoerd worden in
geanodiseerd aluminium of RAL 9006.De aanvragen worden individueel beoordeeld op basis van
de ligging. De inrichting is maximum gelijk met de gevelbreedte tenzij anders toegestaan door de
stad en de wegbeheerder.
Indien een horecazaak langer dan 7 dagen gesloten is en toch tijdens zijn verlof de ruimte tussen
het voetpad en fietsstrook wenst in te nemen, wordt dit beschouwd als inname van de openbare
weg en zal daarvoor een vergoeding worden aangerekend zoals voorzien in het
retributiereglement op parkeren zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2011.
De vergunningplichtige heeft hiertoe een meldingsplicht bij de stad en wegbeheerder.

Voor de terrassen gelegen langs de N9
Ingevolge voorschriften van de bevoegde wegbeheerder wordt geen inname van parkeerplaatsen
toegestaan.

Namens de raad :
De stadssecretaris,
get. Meike VAN GREMBERGEN

De voorzitter,
get. Odette VAN HAMME

Voor eensluidend uittreksel
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)

