Stadsbestuur Veurne
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN
23 JANUARI 2006
Punt 15 van de dagorde.
Vaststelling van een verordening betreffende de terrassen op de Grote Markt
Aanwezig :
Jan Verfaillie, burgemeester-voorzitter;
Anne Dequidt, Pieter Amery, Robert Van Praet, Jef Goens, Denise Dolphen, schepenen;
Norbert Devinck, Peter Roose, Evelien Broucke, Rik Dewaele, Frans Verhegge, Johny Estienne, Boudewijn
Meesschaert, Charlotte Castelein, Pascal Sticker, Herman Vandenbussche, Paul Vanacker, Jef Germonpré, Luc
Bultheel, Marianne Vandelanotte, raadsleden;
Edwin Coulier, secretaris
Ref. : SV/e.c.

De raad,
In openbare zitting vergaderd;
Gelet op artikel 117 en 119bis van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op zijn besluit van 24 maart 1997 houdende vaststelling van een verordening betreffende de terrasconstructies
op de Grote Markt, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluiten d.d. 3 november 1997, 3 augustus 1998, 21 juni 1999 en
23 juni 2003 ;
Overwegende dat een wijziging van de voorschriften inzake de terrasconstructies op de Grote Markt zich opdringt;
Overwegende dat het doel van dergelijke verordening is, de esthetiek en de éénvormigheid van de terrassen op de
historisch waardevolle Grote Markt te waarborgen;
Gelet op het advies van de gemeenteraadscommissie grondgebiedszaken d.d. 18 september 2003;
Gehoord de toelichting bij het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het advies van het Bestuur Monumenten en Landschappen van 15 oktober 2003 ;
Overwegende dat de terrassen worden opgetrokken in de stadskern van Veurne, bij M.B. van 9 juni 1995
beschermd als stadsgezicht ;
Overwegende dat het Bestuur Monumenten en Landschappen de periodiciteit in artikel 3 van het voorliggend
ontwerp gunstig adviseert, daar er van jaar tot jaar een zekere afwisseling door ontstaat ;
Overwegende dat het Bestuur Monumenten en Landschappen adviseert om de menuaankondigingen niet in een
bakje te laten verrichten, maar in een soort kader dat geïntegreerd in de nieuwe structuur is voorzien ;
Overwegende dat niet duidelijk is, wat hiermee wordt bedoeld, en dat de vrees bestaat dat dergelijk kader zich te
laag zal bevinden om nuttig te zijn, in het bijzonder voor bejaarde of gehandicapte bezoekers ;
Overwegende dat te Brugge enkel de binnenkant van het menubakje zwart geschilderd is, en dat de buitenkant
ervan dezelfde kleur heeft als de zonnetent ;

Overwegende dat het Bestuur Monumenten en Landschappen bereid is, een bijkomende kleurkeuze voor de
beschutting tegen de weersomstandigheden toe te staan, nl. naast bordeaux of groen het natuurlijk zeildoekkleur uit
gebroken wit of zelfs uitvoeringen in gestreepte versies van dezelfde kleuren ;
Overwegende dat drie mogelijkheden van effen kleuren als voldoende keuzemogelijkheid wordt ervaren, en dat
gestreepte versies als minder rustgevend worden ervaren ;
Overwegende dat het Bestuur Monumenten en Landschappen wenst dat de dragende constructie van de zonnetent
wordt uitgevoerd enkel en alleen in een gemetalisseerde afwerking, die een grijze kleur heeft ;
Overwegende dat het Bestuur Monumenten en Landschappen voor de zijschermen de witte kleur van de dragende
delen niet aanvaardbaar acht en geen schermen in aluminium wenst ;
Overwegende dat het Bestuur Monumenten en Landschappen voor de afsluitingen met hangende bloembakken aan
de voorzijde van de terrassen wenst vervangen te zien door plantenbakken met een maximale hoogte en daarbij een
aantal mogelijke materialen opgeeft ;
Overwegende dat het Bestuur Monumenten en Landschappen een terrasafsluiting met een pvc-ketting niet
esthetisch verantwoord acht ;
Gehoord de toelichting bij het voorliggend voorstel door Robert Van Praet, schepen ;
Gehoord het amendement, voorgesteld door Peter Roose, gemeenteraadslid, om de laatste zin van artikel 1 in het
voorliggend ontwerp te schrappen ;
Gaat over tot de stemming over dit amendement ;
Besluit : eenparig :
Bedoeld amendement aan te nemen.
Gehoord het amendement, voorgesteld door Peter Roose, gemeenteraadslid, om in artikel 2.a.2 van het voorliggend
ontwerp de volgende zinnen te schrappen : “Het college van burgemeester en schepenen legt het aanvraagdossier
voor advies voor aan het bestuur Monumenten en Landschappen. Aangezien de Grote Markt volledig gelegen is
binnen het bij M.B. van 9 juni 1995 als stadsgezicht beschermd gebied, zal dit advies als bindend beschouwd
moeten worden” ;
Gehoord zijn toelichting dat het bestuur Monumenten en Landschappen advies heeft kunnen geven bij het
voorliggend ontwerp van reglement en dat het voorleggen van individuele aanvragen voor advies niet meer hoeft ;
het college van burgemeester en schepenen hoeft de aanvraag enkel aan het reglement te toetsen om de vergunning
te verlenen of te weigeren en hoeft geen bijkomend advies te vragen om naderhand daarin een excuus te vinden
voor een eventuele weigering ;
Gehoord het antwoord van Robert Van Praet, schepen, dat aanvragen om stedenbouwkundige vergunning voor
percelen, gelegen binnen het bij M.B. van 9 juni 1995 als stadsgezicht beschermd gebied, ook telkens voor bindend
advies aan het bestuur Monumenten en Landschappen moeten worden voorgelegd ;
Gaat over tot de stemming over voormeld amendement van Peter Roose, gemeenteraadslid ;
Besluit : met 4 (vier) stemmen voor en 16 (zestien) tegen :
Bedoeld amendement te verwerpen.
Gehoord het amendement, voorgesteld door Peter Roose, gemeenteraadslid, om artikel 2.a.3 van het voorliggend
ontwerp te vervangen door volgende tekst : “Elke wijziging in de constructieve delen van de terrasconstructie of de
totale vervanging van de terrasconstructie maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke en expliciete vergunning
door het college van burgemeester en schepenen, zoals bedoeld onder 2.a.2, eerste alinea.” ;
Gehoord zijn toelichting dat het eenvoudiger is om de uitbaters niet voor elke wijziging in de terrasconstructie een
vergunning door het college van burgemeester en schepenen te laten aanvragen ;

Gaat over tot de stemming over dit amendement ;
Besluit : met 4 (vier) stemmen voor en 16 (zestien) tegen :
Bedoeld amendement te verwerpen.
Gehoord het amendement, voorgesteld door Peter Roose, gemeenteraadslid, om artikel 2.a.3 van het voorliggend
ontwerp te vervangen door volgende tekst : “De voorzijde van de terrassen moet bestaan uit volhouten of volkernen
schermen, of schermen bestaande uit een in een volhouten, volkernen of aluminium kader gevat klaar of
gezandstraald glas. De gedeelten van deze schermen die gemaakt zijn uit volhout, volkern of aluminium, hebben
dezelfde kleur als deze van de zijdelingse windschermen. De hoogte wordt bepaald op 70 cm. boven de terrasvloer,
en het windscherm moet één lijn vormen met dat van de aanpalende terrassen. Daarboven mag alleen klaar en
ongekleurd glas worden aangebracht, dat wegneembaar moet zijn. Om deze constructie te verstevigen mag een
kaderwerk in hout, volkern of aluminium worden gebruik, te schilderen in gemetalliseerd grijs (RAL 7032). De
hoogte hiervan wordt bepaald op 2,2 meter. Op de bovenkant hiervan mag de zonnetent rusten.
Het volhouten of volkernen windschem mag vervangen worden door een volhouten of volkernen plantenbak met
dezelfde afmetingen inzake hoogte, die één lijn vormt met de aanpalende terrassen, en die vastgehecht is aan de
zijdelingse schermen.
De toegang tot het terras heeft een breedte tussen 1 en 1,25 meter.” ;
Gehoord zijn toelichting dat het geen zin heeft, het terrasseizoen te laten lopen van de krokusvakantie tot de
herfstvakantie als het reglement in de toekomst geen afsluiting in glas aan de voorkant meer toelaat ;
Gehoord het antwoord van Robert Van Praet, schepen, dat het huidige reglement van toepassing blijft zolang de
gehele terrasconstructie niet hoeft vervangen te worden ; zolang enkel onderdelen van de constructie moeten
worden vervangen, blijft het dus van kracht en kunnen de glazen afschermingen aan de voorkant blijven bestaan ;
Gehoord de bijkomende toelichting van Robert Van Praet, schepen, dat de breedte tussen 1,20 en 1,50 meter is
ingegeven door een bekommernis om de terrassen gemakkelijk toegankelijk te maken voor gehandicapten ;
Gaat over tot de stemming over dit amendement ;
Besluit : met 4 (vier) stemmen voor en 16 (zestien) tegen :
Bedoeld amendement te verwerpen.
Gehoord het amendement, voorgesteld door Peter Roose, gemeenteraadslid, om een nieuw artikel 5.g toe te voegen
dat luidt als volgt : “Wanneer geen gebruik gemaakt wordt van de plantenbak, bepaald in artikel 5.d, mag aan de
buitenzijde van de voorkant van de volhouten of volkernen windschermen een bloembak van maximaal 20 cm.
hoogte en 15 cm. breedte worden aangebracht. Deze bloembak dient een groene, bordeaux of natuurlijk
zeildoekkleur te hebben. Het is niet toegestaan, kunststofplanten aan te brengen in deze bloembakken.” ;
Gaat over tot de stemming over dit amendement ;
Besluit : met 4 (vier) stemmen voor en 16 (zestien) tegen :
Bedoeld amendement te verwerpen.
Gehoord het amendement, voorgesteld door Peter Roose, gemeenteraadslid, om in artikel 7 van de voorliggende
tekst betreffende de menubakjes de woorden “aangebracht boven de afsluiting” te schrappen ;
Gaat over tot de stemming over dit amendement ;
Besluit : eenparig :
Bedoeld amendement aan te nemen.

Gehoord het amendement, voorgesteld door Peter Roose, gemeenteraadslid, om in artikel 8.d van de voorliggende
tekst betreffende de sandwichborden het cijfer 0,4 te vervangen door 0,6 daar deze hoogte de borden beter
bruikbaar maakt voor het opschrijven van menu’s ;
Gaat over tot de stemming over dit amendement ;
Besluit : eenparig :
Bedoeld amendement aan te nemen.
Gehoord het amendement, voorgesteld door Peter Roose, gemeenteraadslid, om artikel 11 van de voorliggende
tekst te vervangen door volgende tekst : “Het bestaande concept met constructieve elementen, voorzijde en
zijpanelen, die de uitbater voor 1 januari 2006 aanwendde, mogen in gebruik blijven mits jaarlijkse voorafgaande
vergunning door het college van burgemeester en schepenen” ;
Gaat over tot de stemming over dit amendement ;
Besluit : met 4 (vier) stemmen voor en 16 (zestien) tegen :
Bedoeld amendement te verwerpen.
Gaat over tot de stemming over de voorliggende, waar aldus goedgekeurd geamendeerde tekst ;
Besluit : met 16 (zestien) stemmen voor bij 4 (vier) onthoudingen :
Een verordening betreffende de terrassen op de Grote Markt vast te stellen als volgt :
Artikel 1: Basis en afgrenzing van het object.
De hiernavolgende verordenende maatregelen hebben betrekking op een tijdelijke en duidelijk begrensde
ingebruikname van het openbaar domein met het oog op het uitbaten van een terras bij de op bijgevoegd plan
aangeduide horeca-uitbatingen op de Grote Markt.
Artikel 2: De vergunning.
De verleende vergunning draagt een precair karakter. Ze kan ten allen tijde om een gemotiveerde reden opgezegd
worden.
2.a. Aanvraagmodaliteiten.
2.a.1. Iedereen die een vergunning wil krijgen om een terras op te stellen bij een op bijgevoegd plan aangeduide
horecazaak op de Grote Markt te Veurne, moet een aanvraag richten aan het college van burgemeester en
schepenen waarin hij toelating vraagt om een deel van de openbare weg te gebruiken voor het terras dat hij zinnens
is op te stellen. De toelating die hieruit kan voortvloeien, is niet meer dan een principiële toelating tot gebruik van het
openbaar domein.
De wijze waarop dit gebruik geconcretiseerd kan worden, wordt verder geregeld.
2.a.2. Eens de kandidaat-vergunninghouder beschikt over een onder 2.a.1. genoemde toelating, kan hij een dossier
indienen voor het plaatsen en oprichten van een terrasconstructie die op alle onderdelen moet voldoen aan de
hieronder beschreven vormelijke eisen.
Bij een eerste aanvraag moet hij een volledig dossier indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
Dit dossier bevat alle noodzakelijke technische tekeningen, attesten, materiaalstalen en foto’s en moet bij
aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs via de dienst grondgebiedszaken worden ingediend.
Het college van burgemeester en schepenen legt het aanvraagdossier voor advies voor aan het bestuur
Monumenten en Landschappen. Aangezien de Grote Markt volledig is gelegen binnen het bij M.B. van 9 juni
1995 als stadsgezicht beschermd gebied, zal dit advies als bindend beschouwd moeten worden.
Bij een aanvraag voor het plaatsen en oprichten van dezelfde terrasconstructie in een volgend jaar volstaat het, dat
de aanvrager een schrijven aan het college van burgemeester en schepenen richt. In dit laatste geval moet, naast
de vraag om de terrasconstructie in het komend seizoen op te richten, expliciet vermeld worden dat het om dezelfde
constructie gaat als de eerder vergunde, waarbij de datum van de zitting van het college van burgemeester en
schepenen dient vermeld, waarin deze constructie is vergund. De brief wordt ter post aangetekend verstuurd hetzij
tegen gedateerd ontvangstbewijs afgegeven op de stedelijke dienst grondgebiedszaken.

2.a.3. Elke wijziging in een terrasconstructie of elke vervanging maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke en
expliciete vergunning door het college van burgemeester en schepenen, zoals bedoeld onder 2.a.2, eerste alinea.

2.b. Tijdstip voor de aanvraag.
De aanvragen, bedoeld onder 2.a., moeten worden ingediend minstens 75 kalenderdagen voor de datum waarop de
aanvrager effectief de uitbating van het terras wil beginnen.
Voor 2006 moeten de aanvragen bedoeld onder 2.a., bij wijze van uitzondering uiterlijk op 16 februari 2006 worden
ingediend.
Artikel 3: Periodiciteit.
De toelating wordt verstrekt voor de duur van één terrasseizoen, dat jaarlijks loopt van de eerste zaterdag van de
krokusvakantie in het basisonderwijs te Veurne tot en met de laatste zondag van de herfstvakantie in het
basisonderwijs te Veurne.
Het opstellen van de terrassen moet gebeuren in de week, die voorafgaat aan het begin van het terrasseizoen en
het verwijderen in de week, volgend op het einde van deze periode.

Artikel 4: Zonering.
De oppervlakte van het openbaar domein die beschikbaar gesteld wordt voor het uitbaten van terrassen, wordt in
zijn globaliteit vastgelegd op het bijgaande plan. De individueel benutbare zone is een strook die aansluit aan de
gevel, haaks op de rooilijn. Hierop kan een constructie worden opgericht, die beantwoordt aan de bepalingen van
artikel 5 van dit reglement en waarvan de buitengrens in geen geval verder van de voorgevel van het hoofdgebouw
van de uitbating verwijderd mag zijn dan de op bijgaand plan aangeduide afstand.

Artikel 5: Vormgeving.
De voorzijde van de terrasconstructie moet de lijn, aangegeven op bijgevoegd plan, volgen en daarbij aansluiten op
dezelfde lijn als de eventuele vergunde belendende terrassen. In- of uitsprongen zijn in geen geval toegelaten.
5.a. Beschutting tegen de weersomstandigheden
Als beschutting tegen de weersomstandigheden mag de vergunninghouder gebruik maken van een groene
zonnetent (zo dicht mogelijk aansluitend bij RAL 6009), een bordeaux zonnetent (zo dicht mogelijk aansluitend bij
RAL 3005) of een zonnetent in natuurlijk zeildoekkleur (zo dicht mogelijk aansluitend bij RAL 1015) ofwel groene
parasols (zo dicht mogelijk aansluitend bij RAL 6009), bordeaux parasols (zo dicht mogelijk aansluitend bij RAL
3005) of parasols in natuurlijk zeildoekkleur (zo dicht mogelijk aansluitend bij RAL 1015). Als de
weersomstandigheden het toelaten mag de vergunninghouder de zonnetent dichtgerold laten en de parasols
opstellen. In geen geval mag hij echter parasols gebruiken onder een opengerolde zonnetent. De kleur van de
parasols van een uitbating moet dezelfde zijn als die van de eventuele zonnetent van deze uitbating en moet
uniform zijn binnen hetzelfde terras. De parasols moeten zodanig worden opgesteld, dat hun buitenste rand niet
buiten de toegelaten terraszone uitsteekt.
De zonnetent mag eveneens uitgevoerd zijn in strepen van groene (zo dicht mogelijk aansluitend bij RAL 6009) of
bordeaux kleur (zo dicht mogelijk aansluitend bij RAL 3005), afgewisseld met witte strepen. De strepen mogen
een breedte hebben tussen 8 en 10 cm. en moeten haaks op de voorgevel van de uitbating staan.
De zonnetent mag voorzien zijn van een overhangende voorrand uit hetzelfde materiaal en van dezelfde kleur en
vormgeving als de zonnetent. De hoogte van de onderzijde van deze afhangende voorrand bedraagt twee meter
boven de terrasvloer. Op de voorrand van de zonnetent mag de naam van de uitbating voorkomen. De boven- en
onderrand van de letters moet minstens 3 cm. van de boven- en onderrand van de voorrand verwijderd zijn. Andere
teksten, afbeeldingen of logo’s zijn niet toegelaten, evenmin als vaste frontplaten met opschriften.
Er mag behalve de zonnetent geen andere dakbedekking gebruikt worden. Onderdakplaten zijn niet toegelaten.
De parasols mogen een overhangende rand hebben uit hetzelfde materiaal en van dezelfde kleur en vormgeving als
de parasols. Op de parasols mag enkel de naam van de horeca-uitbating voorkomen. Andere opschriften,
afbeeldingen of logo’s zijn niet toegelaten.

5.b. Dragende delen van de zonnetent.
De constructieve delen moeten zich aan de onderzijde van het zeil bevinden.

De geleiders mogen een maximale breedte van 5,50 cm. hebben.
De kleur van de constructieve onderdelen is gemetalliseerd grijs (zo dicht mogelijk aanleunend bij RAL 7032).

5.c. Zijdelingse schermen.
Aan de zijkant van het terras moeten volhouten of volkernen schermen of schermen bestaande uit een in een
volhouten, volkernen of aluminium frame gevat klaar of gezandstraald glas geplaatst worden tot op een hoogte van
70 cm boven de terrasvloer. De gedeelten van deze schermen die gemaakt zijn uit volhout, volkern of aluminium
hebben een grijze kleur (RAL 7032) of dezelfde kleur als de zonnetent of de parasols van de terrasuitbating.
Boven deze schermen mag eventueel klaar glas aangebracht worden tot maximum 1,60 meter hoogte boven de
terrasvloer ingeval men werkt zonder geleiders en tot tegen de geleider indien men werkt met geleiders. Het houten,
volkernen of aluminium raamwerk, waarin het glas gevat wordt, moet dezelfde kleur hebben als de schermen. Het
glas mag niet afgedekt worden door middel van gordijnen, stickers, enz.... Bij onderling akkoord kan een
gemeenschappelijk windscherm in glas geplaatst worden.

5.d. Begrenzing aan de voorzijde.
Aan de binnenkant van de vergunde oppervlakte staat een afsluiting die bestaat uit een van volgende elementen :
1° volhouten of volkernen bloembakken, geschilderd in dezelfde kleur als deze van de zijdelingse schermen. De
hoogte van deze plantenbakken wordt bepaald op 60 cm. boven de terrasvloer, en de bakken moeten één lijn
vormen met die van de aanpalende terrassen. De bloembakken mogen aan het zijdelings scherm en onderling
worden vastgehecht, zodat ze niet kunnen verschuiven of omvallen.
2° volhouten of volkernen schermen of schermen bestaande uit een in een volhouten, volkernen of aluminium frame
gevat klaar of gezandstraald glas. De gedeelten van deze schermen die gemaakt zijn uit volhout, volkern of
aluminium, hebben dezelfde kleur als deze van de zijdelingse windschermen. De hoogte wordt bepaald op 70 cm.
boven de terrasvloer. Aan het scherm mogen bloembakken van maximaal 20 cm. hoog en 15 cm. diep worden
gehangen ; deze moeten dezelfde kleur als het scherm van de terrasconstructie hebben.
Het is alleen toegelaten, levende bloeiende planten aan te brengen in de onder 1° en 2° vermelde bloembakken.
De toegang tot het terras heeft een breedte tussen 1,20 en 1,50 meter. Als de uitbating gesloten is, mag het terras
enkel worden afgesloten door middel van een koord of metaalkleurige ketting.

5.e. Ondervloer.
Een terrasvloer kan door het college van burgemeester en schepenen alleen worden toegestaan voor terrassen,
horend bij gebouwen, waarvan de vloerdorpel meer dan 30 cm. boven het wegdek ligt.

5.f. Rein en onbeschadigd houden van het openbaar domein.
De vergunninghouder moet dagelijks aandacht besteden aan het degelijk onderhoud van de bevloering van het
openbaar voetpad, dat door zijn terras wordt ingenomen.
In de bevloering van het voetpad mag onder geen beding worden geboord of gekapt om er voorwerpen in te
bevestigen, met uitzondering van de punten, aangeduid door de stedelijke dienst grondgebiedszaken en op de wijze,
door deze dienst bepaald.

Artikel 6: Verlichting en verwarming.
Verlichting en verwarming van de terrassen is toegestaan, mits de verwarmings- en verlichtingselementen op een
veilige afstand van de zonnetent worden aangebracht.
Voor het plaatsen hiervan is ten allen tijde een schriftelijke toestemming van de burgemeester vereist, die hiervoor
het advies van de dienst brandpreventie van de brandweer zal inwinnen.
Verlichtings- en verwarmingselementen, die eventueel aan de gevel worden bevestigd, moeten met de verwijdering
van de terrasconstructie van de gevel worden weggenomen.
Artikel 7: Menu-aankondigingen.
Binnen de halfgesloten constructie mogen aan de voorkant van het terras naast de ingang twee menubakjes van
maximum 50 x 60 cm worden aangebracht. De inhoud mag verlicht worden op zodanige wijze dat de
verlichtingselementen niet zichtbaar zijn. Fluorescerende procedés zijn niet toegelaten.

In geen enkel geval mogen borden of andere voorwerpen met aankondigingen of voorwerpen voorkomen buiten de
individueel voor het terras beschikbaar gestelde zone, bedoeld in artikel 4 van dit reglement.

Artikel 8: Uitbreiding van de terrassen
8.a. Ieder jaar stelt het college van burgemeester en schepenen een kalender op met de data waarop de Grote
Markt naar aanleiding van festiviteiten voor het verkeer wordt afgesloten.
Nadat voor deze data een tijdelijk verkeersreglement is vastgesteld in het belang van de veiligheid op de openbare
weg, verleent het college van burgemeester en schepenen machtiging tot uitbreiding van het terras met tafels en
stoelen buiten de individueel voor het terras beschikbaar gestelde zone, bedoeld in artikel 4 van dit reglement, aan
de uitbatingen waar dat mogelijk is met inachtneming van de veiligheid van de gebruikers van het openbaar domein,
en dit met ten hoogste zes meter.
8.b. Naar aanleiding van de jaarlijkse kermissen zal het college van burgemeester en schepenen de ruimte
waarbinnen de terrassen mogen uitbreiden gedurende de kermisdagen, aanduiden op het foorplan.
Nadat voor de data van deze foren een tijdelijk verkeersreglement is vastgesteld in het belang van de veiligheid op
de openbare weg, verleent het college van burgemeester en schepenen machtiging tot uitbreiding van het terras met
tafels en stoelen buiten de individueel voor het terras beschikbaar gestelde zone, bedoeld in artikel 4 van dit
reglement, aan de uitbatingen waar dat mogelijk is met inachtneming van de veiligheid van de gebruikers van het
openbaar domein.
Bij de plaatsing van de terrasuitbreiding naar aanleiding van de jaarlijkse kermissen dienen de uitbaters bovendien
de richtlijnen van de plaatsmeester van de foor te volgen.
8.c. De machtiging tot inname van het openbaar domein voor een uitbreiding van de terrassen met tafels en stoelen
buiten de individueel voor het terras beschikbaar gestelde zone, bedoeld onder 9.a. en 9.b. zal ten allen tijde
voldoende vrije doorgang voor voetgangers en veiligheidskorpsen garanderen. Hiertoe zal de machtiging de
precieze oppervlakte bepalen, die met de uitbreiding van het terras mag worden ingenomen, en is de houder van de
machtiging verplicht, zich strikt aan deze afmetingen te houden.
8.d. Bij uitbreiding van het terras mag binnen de vergunde uitbreiding een sandwichbord met, openstaand, een
maximale hoogte van 1 meter en breedte van 0,6 meter worden geplaatst. Het sandwichbord zelf zal uitgevoerd zijn
in materiaal dat kan worden beschreven, waarbij de tekst uitwisbaar is.

Artikel 9: Uitrusting van de terrassen
Buiten de vergunde zone, bedoeld in de artikels 4 en, bij uitbreiding van de terrassen, 8 van dit reglement mogen
geen borden, tafels, stoelen of andere voorwerpen worden geplaatst.
Binnen de vergunde zone mogen geen andere voorwerpen van de uitbater voorkomen dan tafels, stoelen, parasols
en parasolvoeten, en/of het in artikel 8.d. bedoelde sandwichbord.

Artikel 10: Verantwoordelijkheid
Onder geen beding kan het Stadsbestuur van Veurne 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 11 : Overgangsperiode
De constructieve elementen en de zijpanelen van de terrasconstructie die de uitbater voor 1 januari 2006
aanwendde, mogen in gebruik blijven tot een wijziging van de constructieve elementen noodzakelijk is in het belang
van de stevigheid van de constructie, mits jaarlijkse voorafgaande vergunning door het college van burgemeester en
schepenen.

Artikel 12: Sancties
12.a. Bij elke overtreding van dit reglement wordt een verslag hieromtrent opgemaakt door een hiertoe gemachtigd
ambtenaar.
Het college van burgemeester en schepenen zal een eerste overtreding van de bepalingen van dit reglement
administratief sanctioneren met een schorsing van de vergunning voor de terrasconstructie gedurende dertig dagen.
Hierbij worden van rechtswege eveneens de eventueel voor deze periode van tijdelijke sluiting toegestane
machtigingen voor uitbreiding van het terras geschorst.

Bij herhaling van overtreding van de bepalingen van dit reglement trekt het college van burgemeester en schepenen
de vergunning voor het plaatsen van een terrasconstructie en/of van toegestane terrasuitbreiding in. Deze intrekking
is gekoppeld aan de eis tot verwijdering van de terrasconstructie binnen de 24 uur na ontvangst van de schriftelijke
vordering hiertoe. Deze wordt aan de uitbater bezorgd, hetzij bij ter post aangetekende brief met ontvangstmelding
hetzij per drager tegen gedateerd ontvangstbewijs afgegeven brief.
De intrekking van de vergunning geeft geen recht op terugbetaling van voor het terras betaalde belastingen of
plaatsrechten.
Wordt aan de eis tot verwijdering niet tijdig voldaan, dan zal het terras van de openbare weg verwijderd worden door
een door het college van burgemeester en schepenen aangestelde, dit alles op kosten van de uitbater en zonder dat
hij enige bij het verwijderen opgelopen schade aan het materiaal of winstderving op het Stadsbestuur van Veurne
kan verhalen.
12.b. Als bij de oprichting van de constructie blijkt, dat deze niet wordt uitgevoerd in overeenstemming met de
bepalingen van dit reglement, dan moeten de werken op bevel van de toezichthoudende ambtenaren van de
stedelijke dienst grondgebiedszaken onmiddellijk worden stopgezet.
Wordt daaraan geen gevolg gegeven, dan maakt de ambtenaar hieromtrent een verslag op voor het college van
burgemeester en schepenen, dat handelt volgens de onder 12.a. omschreven procedure.

Artikel 13 : Opheffingsbepalingen
De verordening inzake het oprichten van terrasconstructies op de Grote Markt d.d. 24 maart 1997 en zijn latere
wijzigingen en aanvullingen wordt opgeheven.

Gedaan in zitting, dagtekening als hoger.
Namens de raad :
(get.) Edwin Coulier
secretaris

(get.) Jan Verfaillie
burgemeester-voorzitter
Voor eensluidend uittreksel :
Veurne,

Edwin Coulier
secretaris

Jan Verfaillie
burgemeester

