Reglement
GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS
REGLEMENT VOOR HET PLAATSEN VAN TERRASSEN, HET OPHANGEN VAN
ZONNETENTEN EN HET INPLANTEN VAN RIJWIELVOORZIENINGEN OP HET
OPENBAAR DOMEIN
Hoofdstuk 1: Definities
Artikel 1
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
Exploitant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening en risico de
inrichting wordt gedreven.
Terras: deel van de openbare weg dat privatief in gebruik wordt genomen door een
horecazaak, bestaande uit vaste en/of losse elementen, om dranken en voedingswaren voor
directe consumptie te koop aan te bieden.
Gesloten terras: een terras met overdekte constructie waarvan de terraselementen tot één
constructief geheel zijn samengevoegd, dat als uitbreiding van de aanpalende horecazaak
dient, al dan niet met verhoogde vloer, en dat volledig afgesloten kan worden.
Openbaar domein: de ruimte buiten de particuliere percelen, meestal voorbij de rooilijn van
een kavel. Het zijn de onroerende goederen die zonder onderscheid tot het gebruik van allen
bestemd zijn. Iedereen kan er gebruik van maken mits hij/zij de bestemming ervan in acht
neemt en zich gedraagt naar de bepalingen die het collectief gebruik ervan regelen.
Openbare weg: wegen of pleinen die openstaan voor weggebruikers zoals voetgangers,
fietsers, voertuigen of ander verkeer.
Obstakelvrije doorgang: het gedeelte van de openbare weg dat hoofdzakelijk gebruikt wordt
voor voetgangersverkeer (ook rolstoelgebruikers) en dat obstakelvrij moet zijn in één
vloeiende lijn.
Stoel: zitmeubel voor 1 persoon
Bank: zitmeubel voor minstens 2 personen
Rijwielvoorzieningen: Voorzieningen onder de vorm van fietsrekken, fietsstaanders, aanbinden andere systemen op het openbaar domein, overdekt of in open lucht, die bestemd zijn en
expliciet werden ingericht voor het plaatsen van één of meer rijwielen
Zonnetent: een oprolbaar of opvouwbaar scherm boven raam- en/of deuropeningen dat
bescherming biedt tegen zon en regen, al dan niet over de volledig breedte van de gevel,
zonder steunpunt op de grond.

Parasol: opvouwbare, snel wegneembare constructie op één steun, die bescherming biedt
tegen zon en regen.
Hoofdstuk 2 : Toepassingsgebied
Artikel 2
Dit reglement regelt de voorwaarden voor het privatief gebruik van de openbare ruimte met
het oog op het plaatsen van terrassen, het ophangen van zonnetenten en het inplanten van
rijwielvoorzieningen en is van toepassing op het gehele grondgebied van Sint-Gillis-Waas.
Artikel 3
Voor het plaatsen van terrassen en het inplanten van rijwielvoorzieningen is dit reglement
een aanvulling van het bijzonder politiereglement betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties. Dit reglement omschrijft de voorwaarden voor de machtiging van
het college van burgemeester en schepenen, waarvan sprake in bovenvermelde artikelen.
Artikel 4
De toepassing van dit reglement staat de toepassing van andere en/of hogere
reglementeringen die verplichtingen en rechten in het leven roepen in hoofde van de
exploitant niet in de weg.
Artikel 5
Ingeval een omgevingsvergunning vereist is (voor zonnetenten en desgevallend voor
terrassen), zullen de betrokken bepalingen van dit reglement als bijkomende
vergunningsvoorwaarden uitdrukkelijk worden verwerkt.
Artikel 6
Er kunnen afwijkingen toegestaan worden, voor zover deze uitdrukkelijk gemotiveerd zijn en
niet tegenstrijdig zijn met de geest van dit reglement.
Hoofdstuk 3: Aanvraag
Afdeling 1 : inhoud aanvraag
Artikel 7
Het dossier van een terrastoelating is samengesteld uit:
- Een aanvraagformulier
- Een plattegrond van de bestaande toestand van de plaats waar de aanvraag betrekking
op heeft. De plattegrond dient minstens volgende gegevens te bevatten:
• Breedte, diepte en hoogte (indien van toepassing) van de opstelling
• Een correcte weergave van de inplanting van de aanvraag
• Een weergave van eventuele obstakels in de omgeving van de aanvraag zoals
bomen en straatmeubilair.
• Het voetpad, fietspad, de parkeerstrook of parkeerplaatsen en de rijbaan
Afdeling 2: Kenmerken
Artikel 8
De toelating wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen aan de
exploitant van een horecazaak of handelszaak die in het bezit zijn van de nodige toelatingen
om dranken en voedingswaren te laten nuttigen.
Artikel 9
De toelating is strikt persoonlijk en plaatsgebonden. De toelating is niet overdraagbaar aan
derden.

Artikel 10
De toelating vervalt van rechtswege :
- Bij de heraanleg van het openbaar domein waar de toelating gevestigd is
- Indien de houder van de toelating om welke reden dan ook stopt of niet verder kan met
de uitbating van de zaak
Artikel 11
Terrassen kunnen voor het hele jaar toegelaten worden.
Afdeling 3: Administratieve procedure
Artikel 12
De aanvraag wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen aan de hand
van het voorziene aanvraagformulier. Dit kan zowel digitaal als per brief of via afgifte aan het
loket van afdeling Wegen en Water op het adres Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170
Sint-Gillis-Waas. De aanvraag dient ten minste 30 dagen voor gewenste startdatum
ingediend te worden.
Artikel 13
De bevoegde dienst bekijkt de aanvraag op volledigheid. Indien het dossier niet volledig is,
wordt de aanvrager hiervan in kennis gesteld. Indien het dossier volledig blijkt, wordt er een
onderzoek ten gronde gedaan. Ten laatste 1 werkdag voor de aanvang wordt de vergunning
via e-mail doorgestuurd.
Artikel 14
Zodra de aanvrager in bezit is van de toelating, mag de aanvraag uitgevoerd worden.
Artikel 15
De aanvraag kan voor advies voorgelegd worden aan de gemeentelijke diensten en/of
andere deskundigen.
Artikel 16
Tegen de beslissing kan beroep aangetekend worden binnen de wettelijke termijnen en
modaliteiten bij de Raad van State.
Hoofdstuk 4: Voorwaarden
Afdeling 1: algemene voorwaarden
Artikel 17
De algemene voorwaarden zijn van toepassingen op elke aanvraag die onder dit reglement
vallen, behoudens wanneer de specifieke voorwaarden hiervan afwijken.
Artikel 18
Voor elk privatief gebruik van de openbare ruimte geldt dat dit dient te gebeuren op een wijze
dat de voorzieningen van openbaar nut en toegangen tot deze openbare nutsvoorzieningen
altijd goed toegankelijk en vrij moeten zijn.
Artikel 19
De uitbating van de aanvraag mag de omgeving niet vervuilen. De aanvrager is
verantwoordelijk voor de reinheid van de uitbating en de onmiddellijke omgeving.
Artikel 20
De uitbating mag de openbare veiligheid niet in het gedrang brengen.

Artikel 21
De toelating en het plan dienen bewaard te worden in de uitbating en op het eerste verzoek
van een gemachtigd ambtenaar, politie of bevoegde overheid voorgelegd worden.
Afdeling 2: specifieke voorwaarden
Artikel 22
De specifieke voorwaarden voor het privatief gebruik van de openbare ruimte met het oog op
het plaatsen van een terras zijn:
1) terrassen zijn het ganse jaar toegelaten
2) terrassen zijn enkel mogelijk op die gedeelten van de openbare weg en/of plaats die
bestemd zijn voor voetgangers
3) een obstakelvrije zone moet voor de voetgangers worden gegarandeerd:
- Een obstakelvrije loopweg van 1,50 meter moet worden gegarandeerd als de weg
voor voetgangersverkeer breder is dan 2 meter;
- Elke weg voor voetgangersverkeer heeft een geheel obstakelvrije loopweg van
minstens 1 meter breed en een vrije hoogte van minstens 2,10 meter.
4) wanneer de voetgangerszone een te geringe breedte heeft, kan een terras uitgebouwd
worden op één of meerdere aanwezige parkeerplaatsen, mits een veilige doorgang van
minimum 1 m voor de voetgangers wordt voorzien. Dit betreft een afwijking die
individueel kan verleend worden na een beoordeling van de plaatselijke situatie.
5) terrassen mogen afgeschermd worden met windschutsels.
6) vormgeving, kleur en materiaal van de windschutsels worden vrij voorgesteld. Opgave
hiervan wordt bij de aanvraag bijgevoegd en beoordeeld door het college van
burgemeester en schepenen.
7) vanaf 0,9 meter hoogte is het schutsel transparant
8) Bij gesloten terras moet de uitgang voldoen aan de breedte, 1cm/persoon toegelaten op
het terras. Indien de nooduitgang van het café via het terras dient te gebeuren moet het
aantal toegelaten personen max. aanwezig in het café mee worden gerekend.
9) verankeringen in de grond van de schutsels mogen slechts in overleg met en na
uitdrukkelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen.
10) terrassen mogen worden overdekt met een zonnetent.
11) op de terrassen mogen parasols worden opgesteld. Verankeringen in de grond mogen
slechts in overleg met en na uitdrukkelijke toestemming van het college van
burgemeester en schepenen.
12) Als er een verwarmingsinstallatie wordt voorzien, dient deze zo te worden opgesteld dat
ze alle waarborgen van veiligheid tegen brand bieden.
13) elke aanpassing om welke reden ook gebeurt op kosten van en door de handelaar zelf
Artikel 23
De specifieke voorwaarden voor het privatief gebruik van de openbare ruimte met het oog op
het ophangen van zonnetenten zijn:
1) zonnetenten worden enkel aan de gevel verankerd.
2) zonnetenten mogen enkel boven de weggedeelten bestemd voor voetgangers uitsteken.
3) zonnetenten hebben een minimale hoogte van 2,20 m (beweegbare, flexibele en/of
zachte onderdelen niet meegerekend).
4) voor- en zijflappen
− zij worden enkel bij wijze van uitzondering toegestaan, waarover afhankelijk van de
plaatselijke situatie wordt beslist door het college van burgemeester en schepenen
ter gelegenheid van de omgevingsvergunning, melding of machtiging
− er mogen echter nooit harde verstevigingmaterialen worden gebruikt.
− het oppervlak is minimaal waarbij de obstakelvrije ruimte voor de voetgangers
primeert
5) vormgeving en kleur van de zonnetenten zijn vrij te bepalen.

6) elke aanpassing om welke reden ook gebeurt op kosten van en door de handelaar zelf.
Artikel 24
De specifieke voorwaarden voor het privatief gebruik van de openbare ruimte met het oog op
het inplanten van rijwielvoorzieningen zijn:
1) de voorkeur wordt gegeven aan het evenwijdig aan de gevel of uitstalraam plaatsen van
frames, waartegen fietsen vlak worden gestald
2) andere rijwielvoorzieningen worden toegestaan
Ter hoogte van de inplanting heeft de zone een breedte die na stalling van een fiets nog de
vrije voetgangersdoorgang van minimum 1,50 meter garandeert indien de weg voor
voetgangersverkeer een breedte heeft van minimaal 2 meter. In elk geval dient er een vrije
voetgangersdoorgang van minimum 1 meter gegarandeerd te worden.
Hoofdstuk 5: Toezicht en handhaving
Artikel 25
Zonder schriftelijke en voorafgaande toelating is het verboden het voorwerp van dit
reglement uit te baten. Een inbreuk op deze regel kan door de bevoegde overheid of op
bevel van de politie verwijderd worden, op kosten van de overtreder.
Artikel 26
Indien er werken van openbaar nut noodzakelijk zijn, kan de vergunning ingetrokken of
geschorst worden, zonder recht op schadevergoeding.
Artikel 27
Bij niet-naleving van de voorwaarden wordt de aanvrager hiervan in kennis gesteld,
behoudens hoogdringendheid. De bevoegde overheid kan hierbij de termijn bepalen
waarbinnen de onregelmatigheid dient opgelost te worden. Indien hier geen gehoor aan
gegeven wordt, kan de bevoegde overheid de toelating intrekken, schorsen of ambtshalve
doen verhelpen op kosten van de overtreder zonder recht op schadevergoeding.
Artikel 28
Een toelating kan geschorst worden door de bevoegde overheid. De uitbater is dan
gehouden om op zijn of haar kosten het voorwerp van de vergunning te verwijderen voor de
duur van de schorsing.
Artikel 29
De bevoegde overheid kan de toelating steeds schorsen of intrekken om redenen van
openbare veiligheid, algemeen belang of gezondheidsredenen. Indien er geen gevolg wordt
gegeven aan dit bevel, kan de bevoegde overheid ambtshalve overgaan tot uitvoering van
het bevel, op kosten van de uitbater. De uitbater heeft hierbij geen recht op
schadevergoeding.
Artikel 30
Elke overtreding van de bepalingen in dit reglement wordt bovendien gestraft met:
− ofwel straffen, bepaald door decreten of besluiten betreffende omgevingsvergunning
(voor die werken of handelingen die vergunningsplichtig zijn)
− ofwel gemeentelijke administratieve sancties, krachtens het bijzonder politiereglement
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Hoofdstuk 6 - Inwerkingtreding
Artikel 31
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2019 en vervangt het reglement, vastgesteld
door de gemeenteraad van 6 februari 2014.

