
 

Pagina 1 van 14 

 

 

 

 

 

 

 

TERRASSENREGLEMENT VAN DE STAD HOOGSTRATEN 

GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD VAN  

HOOGSTRATEN OP 30 MEI 2011 

 

INHOUDSTABEL: 

Artikel 1 – Toepassingsgebied 

 

Artikel 2 – Gebiedsomschrijving 

 

Artikel 3 – Terminologie 

 

Artikel 4 – Begrenzing van de opgestelde terrassen 

4.1 Zomerterrassen: 

4.1.1  Gevelterrassen 

4.1.1.1    Breedte voetpad < 2 meter 

4.1.1.2  Breedte voetpad >= 2 meter 

4.1.2  Eilandterrassen 

 4.1.2.1  Eilandterrassen op langsparkeerstroken 

4.1.2.2 Eilandterrassen op dwarsparkeerstroken en 

schuinparkeerstroken 

4.1.2.3  Eilandterrassen op openbaar domein, bijvoorbeeld op een 

verbreed voetpad of een pleinvormige verruiming 

4.1.2.4 Afwijkingen 

 

4.2 Winterterrassen : 

4.2.1  Gevelterrassen 

4.2.1.1     Breedte voetpad < 2 meter 

4.2.1.2     Breedte voetpad >= 2meter 

4.2.2  Eilandterrassen 

 

Artikel 5 – Vormgeving 

5.1  Terraszone 

 

5.2 Windschermen 

5.2.1 Gevelterrassen 

5.2.2 Eilandterrassen 

 

5.3 Plantenbakken 

 

5.4  Vloeren 

 

5.5  Zonneluifels en parasols 

5.5.1  Zonneluifels 

5.5.2 Parasols 



 

Pagina 2 van 14 

 

5.6 Meubilair 

5.6.1 Zomerterrassen 

5.6.2 Winterterrassen 

 

5.7 Verwarming 

 

5.8 Verlichting 

 

5.9 Reinheid en stevigheid 

 

Artikel 6 – Procedure voor de opstelling van een terras 

6.1 De aanvraag 

 

6.2 De vergunning 

 

6.3 Weigering 

 

Artikel 7 – Bepalingen met betrekking tot de openbare veiligheid 

 

Artikel 8 – Bepalingen met betrekking tot de openbare rust en orde 

 

Artikel 9 – Bepalingen met betrekking tot de verantwoordelijkheid 

 

Artikel 10 – Bijzondere bepalingen 

 

Artikel 11 – Maatregelen 

11.1 Controle terrasvergunning 

11.2 Inbreuken bij oprichting terras 

11.3 Inbreuken gedurende terrasseizoen 

11.4 Inbreuken bij afbreken terras 

11.5 Verwijdering terras mbt openbare veiligheid 

 

Artikel 12 – Overgangsperiode 
 

Artikel 13 – Belasting 

 

Artikel 14 – Controle 

 

Artikel 15 – Verantwoordelijkheid 
 

Artikel 16 – Werking reglement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 3 van 14 

 

TERRASREGLEMENT: 

Artikel 1 – Toepassingsgebied 

De hiernavolgende verordenende maatregelen hebben betrekking op een tijdelijke en duidelijk 

begrensde privatisering van het openbaar domein met het oog op het uitbaten van een terras. 

Terrassen op privaat domein vallen buiten dit reglement. 

Terrassen op het openbaar domein worden enkel toegelaten bij handelszaken die bereide 

voedingswaren en/of dranken, bestemd om ter plaatse te consumeren, te koop aanbieden. 

Enkel handelszaken die tevens binnen een verbruikszaal bezitten mogen een terras plaatsen op 

het openbaar domein. Het aantal zitplaatsen op het openbaar terras mag niet groter zijn dan 

het aantal zitplaatsen in de verbruikszaal binnen. 

 

Artikel 2 – Gebiedsomschrijving 

Dit reglement is van toepassing op het volledige grondgebied van de stad Hoogstraten. 

Een terras kan geplaatst worden langs gemeentewegen en gewestwegen. In dit laatste geval 

zal het stadsbestuur Hoogstraten de aanvraag doorsturen aan het Vlaamse Gewest, afdeling 

Wegen en Verkeer, district Vosselaar. Het Vlaamse Gewest levert een vergunning af, het 

stadsbestuur ontvangt een kopie van de afgeleverde vergunning en kan pas dan op haar beurt 

een vergunning afleveren. 

 

Voor sommige onderdelen van een terras moet een stedenbouwkundige vergunning 

aangevraagd worden. De richtlijnen van de codex ruimtelijke ordening blijven onverminderd 

van kracht. 

 

Voor de toepassing van dit reglement wordt Hoogstraten opgedeeld in twee zones: 
- zone I: Vrijheid, Lod. De Konincklaan, Heilig Bloedlaan, Van Aertselaerplein en Dreef; 

- zone II: de rest van het grondgebied van Hoogstraten. 

Indien een uitbating op de grens van beide zones gelegen is, wordt verondersteld dat ze 

gelegen is in zone I. 

 

 

Artikel 3 – Terminologie 

Terras: Algemene benaming voor de ruimte in open lucht, al dan niet gedeeltelijk overdekt,  

waar, bij een handelszaak, drank en/of bereide voedingswaren genuttigd worden. 

 

Terraszone: de maximaal in te nemen oppervlakte voor de uitbreiding van de handelszaak op 

het openbaar domein door middel van een terras. 

 

Terrasseizoen: 

 - zomerterrassen: de jaarlijkse periode van 01 maart tot en met 31 oktober; 

- winterterrassen: de jaarlijkse periode van1 januari tot en met 28 (hetzij 29) februari 

én van1 november tot en met 31 december. 

 

Voetgangerszone: de zone die zich bevindt tussen de terraszone en de rand van de rijweg of 

het fietspad. Deze zone is obstakelvrij en moet minstens 1m50 breed bedragen. Indien geen 

1m50 gehaald wordt dient de terraszone verminderd te worden. 

In de hoogte moet een obstakelvrije doorgang van minstens 2m20 gevrijwaard blijven. 

 

Gevelterras: terras dat opgesteld is direct aansluitend aan de gevel van de handelszaak. 
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Eilandterras : terras dat niet tegen de gevel van een handelszaak is gesitueerd maar in de 

onmiddellijke nabijheid van de handelszaak. 

 

Terrasvergunning: Vergunning afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen 

van de stad Hoogstraten met als onderwerp het plaatsen van een winterterras en/of 

zomerterras op het grondgebied van de stad Hoogstraten. 

 

Vergunninghouder: Natuurlijke persoon of rechtspersoon die van de stad de toestemming tot 

het plaatsen of inrichten van een terras verkregen heeft. 

 

Windscherm: verticale constructie of wand die bescherming moet bieden tegen wind, lawaai 

en dergelijke, en die een open terras afbakent. 

 

Zonneluifel: zonnewering die volledig verankerd wordt aan een gevelvlak, zonder afsteuning 

naar het grondvlak. 

 

Zonnetent : zonnewering die een op zichzelf staand systeem gebruiken. Zonnetenten worden 

niet toegelaten op het grondgebied Hoogstraten. 

 

Reclame: elke mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heeft de verkoop van 

producten of diensten te bevorderen. 

 

Logo: figuur of tekst, dienend als herkenningsteken voor de handelszaak. 

 

 

Artikel 4 – Begrenzing van de opgestelde terrassen 

Voor de opstelling van een terras op de openbare weg dient met de volgende afstanden 

rekening worden gehouden: 

 

4.1 Zomerterrassen: 

4.1.1  Gevelterrassen: 

De breedte van het terras mag de gevelbreedte van het pand waarvoor het terras 

geplaatst wordt niet overschrijden. In- en uitritten dienen ten allen tijde vrij te blijven. 

Iedere toegang naar woningen en kantoren e.d. die boven de handelszaak gelegen zijn, 

moet steeds over de volle breedte van deze toegang en over de volledige diepte van het 

gevelterras vrij blijven. Aan deze vrije zijde van het terras mogen geen obstakels 

(zoals bijvoorbeeld bloembakken) geplaatst worden. 

Het pand moet ten allen tijde ongehinderd betreden kunnen worden. De doorgang op 

het terras naar de toegang tot het gebouw moet minstens 1m 50 zijn; dit is belangrijk 

naar evacuatie of hulpverlening toe. 

 

4.1.1.1 Indien de kortste afstand tussen de gevel van de handelszaak en de rand van het 

voetpad kleiner is dan 2 meter: 

 het is niet toegelaten om een zomerterras te plaatsen. 

 

4.1.1.2 Indien de kortste afstand tussen de gevel van de handelszaak en de rand van het 

voetpad groter of gelijk is aan 2 meter: 

het is toegelaten om een zomerterras te plaatsen maar er dient rekening te worden 

gehouden met een voetgangerszone van minimum 1m50. De maximum diepte van het 

terras mag nooit de 6 meter overschrijden. Windschermen, zonneluifels zijn toegelaten 
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in de eerste 4 meter gemeten vanaf de gevel van het handelspand.  Parasols zijn 

toegelaten, maar mogen niet buiten de terraszone uitsteken. Art. 5 omtrent de 

vormgeving is van toepassing. 

 

4.1.2  Eilandterrassen: 

Enkel in uitzonderlijke gevallen zal het stadsbestuur de plaatsing van een vrijstaand 

zomerterras toestaan. 

Eilandterrassen kunnen enkel toegestaan worden wanneer zij op geen enkele manier de 

openbare veiligheid in het gedrang brengen. Langs gewestwegen wordt de plaatsing 

van eilandterrassen niet toegelaten op parkeerstroken. 

Bij terrassen aansluitend tegen een voetpad moet steeds een obstakelvrije 

voetgangerszone van minimum 1m50 gevrijwaard blijven. 

De plaatsing van windschermen is verplicht, art. 5 m.b.t. de vormgeving is van 

toepassing. 

Parasols worden enkel toegelaten op voorwaarde dat de parasols de begrenzing van het 

terras niet overschrijden en indien de plaatsing van de parasols geen verkeershinder 

van welke aard dan ook veroorzaakt. 

De plaatsing van zonnetenten en zonneluifels is niet toegelaten. 

De plaatsing van verlichting en verwarming op een eilandterras is niet toegelaten. 

De breedte van het terras mag de gevelbreedte van het pand waarvoor het terras 

geplaatst wordt niet overschrijden. In- en uitritten dienen ten allen tijde vrij te blijven. 

Onder bepaalde voorwaarden is de combinatie van een gevelterras en een eilandterras 

mogelijk. 

Een terras mag maximaal 10,00m verwijderd zijn van de uitbating, te rekenen vanaf de 

toegangsdeur van deze uitbating tot aan de eerste en dichtstbijzijnde tafel van het 

betrokken terras. Tussen de ingang van de uitbating en het eigenlijke terras mag zich 

geen weg bevinden die ingericht is voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van 

de fietspaden. 

Een terras kan nooit geplaatst worden op die delen van de rijweg die ingericht zijn als 

verkeersgeleider, middenberm of rotonde. 

Een terras kan nooit geplaatst worden op die delen van het openbaar domein die 

ingericht zijn als rijbaan of rijweg voor voertuigen en/of fietsers. 

 

4.1.2.1 Eilandterrassen op langsparkeerstroken: 

Enkel langs gemeentewegen en in een zone waar de maximumsnelheid hoogstens 

50km/u bedraagt, kan het stadsbestuur Hoogstraten in uitzonderlijke gevallen de 

plaatsing van een terras op een langsparkeerstrook toelaten. 

De langsparkeerstrook moet naast een voetpad gelegen zijn. 

Er dient een minimum vrije ruimte van 0m20 tussen de langse zijde van het terras en 

de zijkant van de rijbaan gelaten te worden. 

Om de zichtbaarheid van het terras te verbeteren moet het terras aan elke zijkant 

uitgerust worden met 2 rode reflectoren. 

 

4.1.2.2  Eilandterrassen op dwarsparkeerstroken en schuinparkeerstroken: 

Eilandterrassen op parkeerstrokenvoor dwars- of schuinparkeren  zijn enkel toegelaten 

langs gemeentewegen. 

Er dient een minimum vrije ruimte van 1m00 tussen fietspad en de dichtstbijzijnde 

wand van het terras gelaten te worden, en eveneens minimum 1m00 tussen de 

dichtstbijzijnde wand van het terras en de rand van de rijbaan. 
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Om de zichtbaarheid van het terras te verbeteren moet het terras aan elke zijkant 

uitgerust worden met 2 rode reflectoren. 

 

4.1.2.3 Eilandterrassen op openbaar domein, bijvoorbeeld op een verbreed voetpad of 

een pleinvormige verruiming: 

Er dient een minimum vrije ruimte van 1m00 tussen fietspad en de dichtstbijzijnde 

wand van het terras gelaten te worden, en eveneens minimum 1m00 tussen de 

dichtstbijzijnde wand van het terras en de rand van de rijbaan. Om de zichtbaarheid 

van het terras te verbeteren moet het terras aan elke zijkant uitgerust worden met 2 

rode reflectoren. 

 

4.1.2.4 Afwijkingen:  

Indien de aanvrager het eilandterras breder wil voorzien dan het perceel waar de 

uitbating gelegen is, dan moet hij een aanvraag aldus indienen op voorwaarde dat: 

- de plaatsing van het terras op die manier de toegang tot belendende percelen, 

gebouwen, wegen of paden niet hindert; 

- de plaatsing geen verkeershinder van welke aard dan ook veroorzaakt; 

- de eigenaar(s) van de belendende percelen schriftelijk akkoord gaan met de plaatsing 

van het terras deels voor hun eigendom. De nodige bewijsstukken (inclusief schets met 

voldoende maatvoering) moeten bij de aanvraag gevoegd worden. 

Het College van Burgemeester en Schepenen zal elke afwijkende aanvraag individueel 

bekijken en beoordelen. 

 

4.2 Winterterrassen: 

Terrasuitrusting die niet gebruikt wordt in de winterperiode moet afgebroken worden, 

en mag niet op het openbaar domein blijven staan. 

 

4.2.1 Gevelterrassen: 

De breedte van het terras mag de gevelbreedte van het pand waarvoor het terras 

geplaatst wordt niet overschrijden. In- en uitritten dienen ten allen tijde vrij te blijven. 

Iedere toegang naar woningen en kantoren e.d. die boven de handelszaak gelegen zijn, 

moet steeds over de volle lengte van deze toegang en over de volledige diepte van het 

gevelterras vrij blijven. Het pand moet ten allen tijde ongehinderd betreden kunnen 

worden. 

 

4.2.1.1 Indien de kortste afstand tussen de gevel van de handelszaak en de rand van het 

voetpad kleiner is dan 2 meter: 

het is niet toegelaten om een winterterras te plaatsen. 

 

4.2.1.2 Indien de kortste afstand tussen de gevel van de handelszaak en de rand van het 

voetpad groter of gelijk is aan 2 meter: 

het is toegelaten om een terras te plaatsen maar er dient rekening te worden gehouden 

met een voetgangerszone van minimum 1m50. De maximum diepte van het terras mag 

nooit de 4 meter overschrijden. Windschermen en zonneluifels zijn toegelaten. 

Parasols zijn toegelaten, maar mogen niet buiten de terraszone uitsteken. Art. 5 

omtrent de vormgeving is van toepassing.  

 

4.2.2  Eilandterrassen: worden niet toegestaan in de winterperiode 
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Artikel 5 – Vormgeving 

5.1 Terraszone: 

De terraszones zijn omschreven in artikel 4. 

Het is verboden vaste constructies binnen de terraszone aan te brengen. 

Menu- of andere reclameborden worden in de terraszone geplaatst, zoniet worden deze extra 

belast als zijnde een uitstalling op het openbaar domein. 

De normale aankondiging van het „menu‟ van de zaak of van de drankenlijst die aangeboden 

wordt in de zaak, mag op het terras opgehangen worden. Dit mag gebeuren tegen de 

windschermen of aan de ingang van het terras, maar op zodanige wijze dat op geen enkele 

manier hinder veroorzaakt wordt voor de vrije doorgang van voetgangers en andere 

weggebruikers. 

Alle terrassen moeten vlot toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Er moet 

een doorgang van minimum 1m50 voorzien worden op de terrassen naar de toegang van het 

gebouw. (dit is tevens belangrijk naar evacuatie of hulpverlening toe). 

Brandhydranten en gasafsluiters e.d. dienen te allen tijde onmiddellijk bereikbaar te blijven. 

 

5.2 Windschermen: 

Windschermen worden toegelaten volgens de omschrijvingen in artikel 5.2.1 & 5.2.2. 

De windschermen mogen niet uitsteken buiten de terraszone. De windschermen moeten 

gemakkelijk verwijderd kunnen worden.  

De windschermen moeten volledig stabiel zijn. Enkel langs gemeentewegen is de verankering 

van de windschermen in de ondergrond toegestaan. Deze verankering moet vakkundig en met 

een minimum beschadiging aan de wegverharding gebeuren. Eventuele beschadigingen aan 

de wegverharding zullen hersteld worden op kosten van de vergunninghouder. Bij 

verwijdering van de windschermen mogen de verankeringen geen hinder veroorzaken voor 

gebruikers van het openbaar domein. 

Langs gewestwegen is elke vorm van verankering in de ondergrond verboden. 

De windschermen mogen zowel volledig uit veiligheidsglas bestaan als gedeeltelijk onderaan 

uit een ondoorzichtig gedeelte. De windschermen moeten evenwel doorzichtig zijn vanaf 

80cm boven het maaiveld. De doorzichtige delen moeten op ooghoogte voorzien worden van 

contrasterende strips, over de volledige breedte van de beglazing. 

Het veiligheidsglas dient zodanig afgerond of afgeboord te zijn dat niemand zich eraan kan 

kwetsen. Het veiligheidsglas dient te allen tijde doorzichtig te zijn. 

Tussen 2 aangrenzende terrassen mag maximum 1 rij windschermen geplaatst worden. 

In „zone I‟ beslist het College van Burgemeester en Schepenen over het de kleur van de 

windschermen, rekening houdende met de esthetiek en de uniformiteit in de straat. In „zone I‟ 

moet het eventueel ondoorzichtige gedeelte van de windschermen uniform uitgevoerd worden 

in volgende RAL-kleuren: hetzij nr. 3004, hetzij nr. 3005, hetzij nr. 3009, hetzij nr. 6007, 

hetzij nr. 6008, hetzij nr. 6009, hetzij mat zwart, hetzij mat aluminiumgrijs. 

In „zone II‟ is er een vrije kleurkeuze voor de windschermen, er mogen evenwel geen 

fluorescerende kleuren en materialen toegepast worden en op een terras moeten alle 

windschermen dezelfde kleur hebben. 

De totale hoogte van de windschermen mag maximaal 1m60 bedragen. 

De minimum hoogte van de windschermen is 80cm. 

Het is niet toegelaten enige vorm van publiciteit op windschermen aan te brengen, enkel de 

naam en/of het logo van de handelszaak mag in de onderste 80cm op de windschermen 

aangebracht worden.  
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5.2.1 Gevelterrassen: 

Het plaatsen van windschermen is toegelaten aan de zijkant van het terras. De 

windschermen moeten haaks op de gevel van de handelszaak geplaatst worden. De 

windschermen mogen een maximum diepte van 4 meter hebben, gemeten vanuit de 

gevel van de uitbating. 

De windschermen moeten voldoen aan de eisen omschreven in artikel 5.2. 

Aan de voorkant van de terraszone, uitgevend tegen de straatzijde, mogen geen 

windschermen, plantenbakken of andere obstakels worden aangebracht. 

 

5.2.2 Eilandterrassen: 

De zijden van de terraszone uitgevend op de rijweg en/of parkeerplaats moeten 

verplicht afgeboord worden met windschermen. 

De zijden uitgevend op een fietspad moeten verplicht afgeboord worden met 

windschermen. In deze zijde mag één toegang tot het terras voorzien worden met een 

breedte tussen 1,50m en 1,75m. 

Maximum één zijde uitgevend op een voetpad mag over de breedte volledig 

toegankelijk zijn. De overige zijden uitgevend op een voetpad moeten volledig 

verplicht afgeboord worden met windschermen. 

In geen geval mag een toegang tot het terras aan de straatzijde voorzien worden.  

De windschermen moeten voldoen aan de eisen omschreven in artikel 5.2. 

 

5.3 Plantenbakken: 

Plantenbakken zijn enkel toegelaten in combinatie met een windscherm en op voorwaarde dat 

zowel de bakken als de planten volledig gelegen zijn binnen de terraszone. De uitvoering van 

de bakken zal sober zijn en worden uitgevoerd in duurzame materialen. De totale hoogte van 

de bakken met planten moet beperkt blijven tot 80 cm boven het maaiveld.  

 

5.4  Vloeren: 

Enkel bij zomerterrassen mag in de terraszone een houten wegneembare verhoogde vloer 

voorzien worden. 

Deze verhoogde vloer zal steeds in weersbestendige houtsoorten uitgevoerd worden, en mag 

niet vast in de onderliggende bestrating bevestigd worden. 

Indien rioolputten, toezichtputten, regenwaterkolken, opvangputten of dergelijke door de 

terrasvloer zullen bedekt worden, moeten in deze terrasvloer op de gepaste plaats(en) de 

nodige uitsparingen voorzien worden met bijpassende afdekking. 

Bij reiniging van de vernoemde putten moeten deze uitsparingen een vlotte reiniging door de 

stedelijke diensten toelaten. Bij ontbreken van deze uitsparingen zal zonodig het terras op 

kosten van de uitbater verplaatst worden om de reiniging mogelijk te maken. 

Dit geldt ook voor de putjes van de andere nutsmaatschappijen. 

De reiniging van deze regenwaterkolk zal op regelmatige tijdstippen door de 

vergunninghouder gebeuren, de stadsdiensten komen enkel tussen bij ernstige verstoppingen. 

De afvloeiing van het oppervlaktewater moet steeds verzekerd blijven door o.a. vrijhouden 

van greppels en rioolroosters e.d. Het vrijmaken is een last voor de vergunninghouder. 

In de winterperiode laat het stadsbestuur Hoogstraten de plaatsing van terrasvloeren niet toe. 

 

5.5  Zonneluifels en parasols: 

De houder van een toelating kan voor een overdekking van zijn terraszone kiezen uit 

zonneluifels, parasols of beide. 

Het materiaal waaruit de zonneluifel en parasols zijn vervaardigd, moet voldoen aan 

brandklasse “M1 – niet ontvlambaar”, wat aangetoond moet worden met een attest.  
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In 'zone I' wordt een uniforme kleur voor zonneluifels en parasols opgelegd. Er kan gekozen 

worden voor volgende Ral-kleuren: hetzij nr. 3004, hetzij nr. 3005, hetzij nr. 3009, hetzij nr. 

6007, hetzij nr. 6008, hetzij nr. 6009, hetzij mat zwart, hetzij mat aluminiumgrijs. Op één 

terras moeten alle parasols, luifel en windschermen dezelfde kleur hebben. In 'zone I' is 

publiciteit op parasols niet toegestaan. 

In 'zone II' zijn er geen kleurbeperkingen opgelegd, er mogen evenwel geen fluorescerende 

kleuren en materialen gebruikt worden en op een terras moeten alle parasols, luifel en 

windschermen dezelfde kleur hebben. 

In 'zone II' mag reclame op parasols maximum 20% van de parasoloppervlakte innemen. 

Publiciteit op zonneluifels zowel in 'zone I' als 'zone II': enkel op de voorflap van de 

zonneluifels is reclame toegelaten beperkt tot de naam van de uitbating (centraal te plaatsen) 

en maximaal 2 logo 's. 

 

5.5.1 Zonneluifels: 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zonneluifels die verankerd zijn aan de gevel 

en zonnetenten die niet aan de gevel verankerd zijn maar een op zichzelf staand 

systeem gebruiken. 

Alle zonneweringen, zoals overkappingen met dragend frame, rechthoekige tentzeilen 

over de hele oppervlakte van het terras, enz., zijn overal verboden. Een uitzondering 

wordt gemaakt voor zonneluifels die tegen de gevel van de uitbating aangebracht 

worden. 

De maximale uitval van de zonneluifel mag niet uitsteken buiten de terraszone en mag 

een maximum uitval hebben van 4 meter. De vrije hoogte onder de zonneluifel moet 

overal minstens 2m20 zijn. Een rechtstreekse verbinding (ondersteuning) met het 

grondvlak is ten allen tijde verboden. 

Een zonneluifel mag enkel geplaatst worden boven een voetpad en mag in geen geval 

de breedte van dit voetpad overschrijden. 

De zonneluifels moeten optrekbaar, inklapbaar, oprolbaar, … zijn. 

Opvullingen tussen het windscherm en de zonneluifels worden niet toegestaan. 

 

5.5.2 Parasols: 

Elke parasol moet voorzien zijn van een één centrale voetsteun, die op geen enkel 

moment mag verankerd worden in de grond. De voet van de parasol moet dermate 

stevig en zwaar zijn, dat de parasol niet omvalt of wegwaait. 

De parasol(s) mag/mogen niet buiten de terraszone uitsteken. 

 

5.6 Meubilair: 

Er wordt een vrije keuze in meubilair toegestaan. Op hetzelfde terras moet alle meubilair 

evenwel van dezelfde vorm, kleur, kwaliteit en materialen zijn. Zodoende moet het meubilair 

zich qua stijl, kleur en vorm integreren in de omgeving. Bij de inrichting van een terras is het 

noodzakelijk te streven naar harmonie. 

Het College van Burgemeester en Schepenen kan meubilair dat niet aan bovenstaande eisen 

voldoet, weren. 

Het meubilair op terrassen moet bestand zijn tegen weersinvloeden en geschikt voor 

buitengebruik. Tevens moet het stabiel genoeg zijn en geen risico op verwondingen inhouden 

voor gebruikers of voorbijgangers. 

Reclame op terrasmeubilair is niet toegelaten. Een klein logo van de uitbating is toegelaten, 

dat maximum 10cm hoog mag zijn per object. 
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5.6.1 Zomerterrassen: 

Het meubilair van een zomerterras moet bestaan uit een eenvormig geheel van tafels 

en zitplaatsen (stoelen en/of banken). 

De plaatsing van windschermen, zonneluifels en parasols zijn toegelaten, conform de 

richtlijnen van artikels 4 & 5. 

Het opstellen van een zomerterras mag slechts ten vroegste gebeuren in de week die 

voorafgaat aan het begin van het zomerterrasseizoen en het verwijderen ervan moet 

ten laatste gebeuren in de week volgend op het einde van het terrasseizoen. 

Het losse terrasmeubilair dat in de terraszone tussen de 4m en de 6m uit de gevel van 

de inrichting geplaatst wordt, moet dagelijks ten laatste bij het sluiten van het terras 

opgeruimd worden. Dit dient zo stil mogelijk te gebeuren om de nachtrust van de 

omwonenden niet te verstoren. Het stapelen van deze losse tafels en stoelen moet 

ordentelijk gebeuren binnen de eerste vier meter van de vergunde terraszone. 

Winterterrassen: 

Het meubilair van een zomerterras moet bestaan uit een eenvormig geheel van tafels 

en zitplaatsen (stoelen en/of banken). 

De plaatsing van windschermen en zonneluifels is toegelaten, conform de richtlijnen 

van de artikels 4 & 5. 

Het opstellen van een winterterras mag slechts ten vroegste gebeuren in de week die 

voorafgaat aan het begin van het winterterrasseizoen en het verwijderen ervan moet 

uiterlijk gebeuren in de week volgend op het einde van het winterseizoen. 

 

5.7 Verwarming: 

Enkel bij gevelterrassen is het aanbrengen van verwarmingsbronnen toegestaan, mits men 

hiervoor in het bezit is van een geldig keuringsattest afgeleverd door een erkend controle-

organisme. Dit keuringsattest moet jaarlijks aan het stadsbestuur voorgelegd worden. 

Verplaatsbare verwarmingstoestellen of houders met vloeibaar gemaakte petroleumgassen 

zijn niet toegelaten. De verwarmingstoestellen moeten op een voldoende afstand van 

brandbare stoffen en materialen opgesteld staan of er zodanig van afgezonderd zijn dat 

brandgevaar of aanraking voorkomen wordt. De verwarmingstoestellen moeten stabiel binnen 

de terraszone opgesteld worden. 

De verwarmingstoestellen die eventueel aan de gevel van de uitbating worden bevestigd, 

moeten bij de verwijdering van het terras van de gevel worden weggenomen. 

Het plaatsen van vuurkorven, barbecues e.d. op terrassen wordt niet toegelaten. 

 

5.8 Verlichting: 

Enkel een gevelterras mag bij valavond verlicht worden. Volgende beperkingen worden 

hierbij opgelegd: 

- de te gebruiken verlichting mag geen hinder, verblinding of rustverstoring veroorzaken voor 

de belendende percelen of voor passerende voertuigen en hun gebruikers; 

- de te gebruiken armaturen moeten discreet opgesteld worden binnen de terraszone zonder de 

voorbijgangers op welke wijze dan ook te hinderen; 

- alle kabels en leidingen moeten op een veilige manier weggewerkt worden (dmv 

kabelgoten), zodat deze op geen enkele manier hinderend zijn voor bezoekers van het terras; 

- indien gebruik gemaakt wordt van elektrische verlichting, zullen enkel armaturen toegestaan 

worden die naar beneden gericht zijn en afgeschermd naar de bovenzijde; 

- enkel het gebruik van wit licht is toegestaan; 

- de verlichting mag enkel branden tijdens de openingsuren van de zaak; 

- de verlichtingstoestellen die eventueel aan de gevel van de uitbating worden bevestigd, 

moeten bij de verwijdering van het terras van de gevel worden weggenomen. 
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Bij de aanvraag voor de plaatsing van het gevelterras zal een voorstel gevoegd worden voor 

de verlichting van het terras, waarbij duidelijk aangegeven wordt waar de verlichting geplaatst 

wordt, hoeveel armaturen en welk uitzicht en eigenschappen deze hebben. 

 

5.9 Reinheid en stevigheid: 

De terrasuitbater moet dagelijks aandacht besteden aan het degelijk onderhoud van de 

bevloering van het openbaar domein dat door zijn terras wordt ingenomen. 

 

 

Artikel 6 – Procedure voor de opstelling van een terras 

 

6.1 De aanvraag: 

Bij een eerste aanvraag tot toelating dient een volledig dossier te worden gevoegd voor het 

plaatsen en het oprichten van een terras dat op alle onderdelen moet voldoen aan de hierboven 

beschreven vormelijke eisen. Bij de indiening van de aanvraag dienen de nodige technische 

tekeningen te worden gevoegd alsook attesten, materiaalstalen en foto ‟s ten einde voldoende 

duidelijkheid te kunnen verkrijgen over de afmetingen, de plaatsing en het uitzicht (vorm, 

kleur- en materiaalgebruik) van het terras. 

Bij iedere daaropvolgende aanvraag tot hernieuwing volstaat een brief aan het College van 

Burgemeester en Schepenen waarbij expliciet vermeld wordt dat het om het eerder vergund en 

dus hetzelfde terras gaat. 

Indien zulks vereist moet een stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd. 

Voor terrassen geplaatst langs gewestwegen zal het stadsbestuur Hoogstraten de aanvraag 

doorsturen aan het Vlaams Gewest, afdeling Wegen en Verkeer, district Vosselaar. Het 

Vlaams Gewest levert een terrasvergunning af, het stadsbestuur ontvangt een kopie van de 

afgeleverde vergunning en kan pas dan op haar beurt een vergunning afleveren. 

De vergunning moet opnieuw aangevraagd worden bij iedere verandering van uitbater en bij 

elke wijziging van een vergund terras. 

Iedere wijziging of vervanging van een terras maakt steeds het voorwerp uit van een 

afzonderlijke en schriftelijke toelating. 

 

6.2 De vergunning: 

Het terras mag pas opgesteld worden nadat een toelating werd bekomen en onverminderd de 

bepalingen van dit reglement. 

Het College van Burgemeester en Schepenen levert bij de toelating een plan af met de 

afmetingen van de terraszone. 

De terrasvergunning kan worden ingetrokken of gewijzigd indien het College in een 

gemotiveerde beslissing van oordeel is dat het terras om redenen van verkeersveiligheid 

gevaar kan opleveren of omwille van redenen van openbare orde zoals lawaai of vervuiling, 

hinder voor omwonenden, de uitvoering van openbare werken, werken aan een gebouw of 

elke andere reden van openbaar nut, of wegens het niet naleven van de bepalingen van 

onderhavig reglement. 

Ook het Vlaams Gewest kan als wegbeheerder een terrasvergunning intrekken of wijzigen. 

Zowel de intrekking van de toelating als het tijdelijk moeten verwijderen van het terras om 

redenen van openbare veiligheid of openbaar nut, brengen voor de houder van de toelating 

geen recht op schadevergoeding, onder welke vorm ook, met zich mee. 

 

6.3 De weigering: 

De vergunning kan worden geweigerd om redenen van openbare veiligheid, rust, gezondheid, 

overlast en om redenen die te maken hebben met de ligging van het terras (zoals ondermeer: 
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beschermd stads- en/of dorpsgezicht, …) en de aard van het pand (monument, …). De reden 

van weigering wordt steeds gemotiveerd in de beslissing. 

 

 

Artikel 7 – Bepalingen met betrekking tot de openbare veiligheid 

Om de doortocht van voetgangers en andere gebruikers op het trottoir of op de verhoogde of 

gelijkgrondse berm te verzekeren, moet er een ruimte van minstens 1m50 breedte vrij blijven, 

overeenkomstig het decreet van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 met latere 

wijzigingen. Deze breedte wordt gemeten ten opzichte van elke hindernis. 

Indien de veiligheid dit vereist, kan er in de toelating of door dit reglement een grotere afstand 

opgelegd worden. 

 

 

Artikel 8 – Bepalingen met betrekking tot de openbare rust en orde 

Het is uitdrukkelijk verboden om het even welke vorm van geluidsdrager op het terras aan te 

brengen. De houder van de toelating moet het geluidsvolume van muziek of andere in zijn 

handelszaak beperken overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, zodat de openbare 

rust in de omgeving van het terras niet wordt verstoord. 

De houder van de toelating is ten allen tijde verplicht alle eventuele afval te verwijderen op 

het wegdek of trottoir alsook in de onmiddellijke omgeving van het terras. 

Ongeacht of de uitbater van de handelszaak een vergunning beschikt om zijn zaak open te 

houden nà het gewone sluitingsuur, moet ten laatste onmiddellijk na het verstrijken van het 

sluitingsuur het terras worden opgeruimd. Het opruimen van het terras dient zo geluidsarm 

mogelijk te gebeuren teneinde de nachtrust niet te verstoren. 

Het sluitingsuur van de terrassen wordt op zondag, maandag, dinsdag, woensdag en 

donderdag vastgelegd om 00.00u. Op vrijdag en zaterdag mogen de terrassen uiterlijk 

geopend blijven tot 01.00u. 

Het meubilair en eventuele parasols binnen de terraszone mogen opgestapeld worden op 

voorwaarde dat de opstapeling ordentelijk gebeurt en mits het vrijhouden van de nodige 

doorgangen. 

Het is niet toegestaan om etenswaren te bereiden of tapinstallaties te plaatsen op het terras. 

 

 

Artikel 9 – Bepalingen met betrekking tot de verantwoordelijkheid 

De houder van de toelating dient er op toe te zien dat de begrenzing van de terraszone, zoals 

bepaald in artikel 4, steeds gerespecteerd wordt. 

Hij draagt er zorg voor dat het terras niet wordt opgesteld buiten de in de toelating en in dit 

reglement toegewezen terraszone en dat de doorgangen rondom en op het terras ten allen tijde 

vrij blijven. 

De houder van de toelating blijft verantwoordelijk voor alle schade en ongevallen aan derden 

of aan het openbaar domein, die het gevolg zouden zijn van het plaatsen van het terras. De 

houder van de toelating en zijn personeel moeten steeds het verkeersreglement naleven. 

De houder van de toelating blijft verantwoordelijk voor het naleven van de gestelde 

maatregelen en hij zal er op toezien dat de in de toelating vermelde vrije ruimte niet wordt 

ingenomen door cliënteel, fietsen, bromfietsen en obstakels en dat de klanten en verbruikers 

de voorbijgangers niet hinderen of lastig vallen. 

De houder van de toelating blijft ten allen tijde als een goed huisvader verantwoordelijk voor 

de geplaatste windschermen, het meubilair, de parasols, vloeren, … 
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Artikel 10 – Bijzondere bepalingen 

In de toelating wordt melding gemaakt van de specifieke voorschriften die noodzakelijk zijn 

om de veiligheid van de weggebruikers en de buurtbewoners te waarborgen. 

Het behoort tot de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen bij 

uitzonderlijke gelegenheden inname van het openbaar domein toe te staan voor een 

uitbreiding van de terraszone krachtens onderhavig reglement. 

Terrassen opgesteld ter gelegenheid van éénmalige, meestal jaarlijkse activiteiten, die één of 

meer dagen duren, en die niet noodzakelijk bij een uitbating horen, vallen niet onder deze 

regelgeving. 

Wel moet er te allen tijde zorg voor worden gedragen dat er voor de voetgangers en voor de 

veiligheidskorpsen voldoende vrije doorgang wordt gelaten. Hiertoe zal de toelating van het 

college telkenmale de precieze oppervlakte, die met de uitbreiding van het terras mag worden 

ingenomen, vermelden en is de houder van de toelating verplicht zich strikt te houden aan 

deze afmetingen. 

 

 

Artikel 11 – Maatregelen 

11.1 De toelating moet te allen tijden door de uitbater of zijn aangestelde kunnen 

worden voorgelegd op eenvoudig verzoek van alle bevoegde personen. Deze toelating 

moet als dusdanig steeds aanwezig zijn in de instelling. 

 

11.2 Indien bij de oprichting van het terras mocht blijken dat dit niet wordt uitgevoerd 

in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement, dan moet de oprichting 

onmiddellijk worden stopgezet. Als daaraan geen gevolg wordt gegeven, wordt de 

houder van de toelating schriftelijk in gebreke gesteld. 

Als ook daaraan geen gevolg wordt gegeven, vervalt de toelating tot het gebruik van 

het openbaar domein automatisch en moet het terras binnen de 24 uur geheel 

verwijderd worden. 

Als ook aan dit laatste geen gevolg wordt gegeven zullen, na een nieuwe schriftelijke 

ingebrekestelling bij aangetekende brief, de constructie en alle terrasonderdelen door 

de stedelijke diensten of door de daartoe aangestelde aannemer verwijderd worden op 

kosten van de uitbater zonder dat deze eventuele schade of winstverderving kan 

verhalen op de stad. 

 

11.3 Indien er tijdens de duur van de opstelling van het terras inbreuken tegen de 

bepalingen van dit reglement worden vastgesteld, zal hiervan een schriftelijke 

waarschuwing worden overgemaakt aan de houder van de toelating. Er zal met name 

streng op toegezien worden dat de begrenzing van het terras, zoals bepaald in de 

toelating en in dit reglement ten allen tijde gerespecteerd wordt, en dat de openbare 

orde en veiligheid worden bewaard. 

Bij de derde schriftelijke waarschuwing vervalt de toelating tot het gebruik van het 

openbaar domein automatisch en moet het terras binnen de 24 uur geheel verwijderd 

worden. 

Als aan dit laatste geen gevolg wordt gegeven zullen, na schriftelijke ingebrekestelling 

bij aangetekende brief, het terras door de stedelijke diensten of door de daartoe 

aangestelde aannemer verwijderd worden op kosten van de uitbater zonder dat deze 

eventuele schade of winstverderving kan verhalen op de stad. 

 

11.4 Als het terras op het einde van het seizoen niet tijdig verwijderd wordt zal, na 

schriftelijke ingebrekestelling bij aangetekende brief, het terras door de stedelijke 
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diensten of door de daartoe aangestelde aannemer verwijderd worden op kosten van de 

uitbater zonder dat deze eventuele schade of winstverderving kan verhalen op de stad. 

 

11.5 In geval de openbare veiligheid dit vereist, kan het stadsbestuur zonder 

voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling overgaan tot verwijdering op kosten van 

de houder van de toelating. 

 

 

Artikel 12 – Overgangsperiode 

Alle vergunde terrassen die qua uitzicht, materialen, opbouw, enz. nog niet voldoen aan dit 

reglement, moeten vanaf 31/12/2014 volledig voldoen aan alle bepalingen van onderhavig 

reglement. 

Alle bepalingen zijn met onmiddellijke ingang van toepassing op alle aanvragen voor nieuwe 

terrassen, op de omschreven terraszone en op alle richtlijnen ivm veiligheid. 

 

 

Artikel 13 – Belasting 

Voor het plaatsen van terrassen wordt door de bevoegde wegbeheerder(s) het betalen van een 

belasting opgelegd. Voor de gemeentelijke belasting wordt de grootte van deze bedragen (op 

jaarbasis) vastgelegd in een afzonderlijk reglement. 

 

 

Artikel 14 – Controle 

Er zullen gerichte controles uitgevoerd worden met betrekking tot de naleving van onderhavig 

reglement. 

 

 

Artikel 15 – Verantwoordelijkheid 

Onder geen beding kan het Stadsbestuur van Hoogstraten verantwoordelijk gesteld worden 

voor schade of letsels, veroorzaakt door de terrasconstructies, -meubelen of -aanhorigheden.  

De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het terras berust volledig bij de uitbater. 

 

 

Artikel 16 – Werking reglement 

Dit reglement vervangt alle artikelen met betrekking tot terrassen van het algemeen 

politiereglement van Hoogstraten welke hierbij worden opgeheven. 

De regelgeving omtrent ruimtelijke ordening is niet omschreven in dit reglement en blijft 

onverminderd van kracht. 

Dit reglement vervangt en heft het terrassenreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad 

van 15 december 1997 op, alsmede alle getroffen beslissingen inzake dezelfde materie. 


