GEMEENTEBESTUUR
KNOKKE-HEIST

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VERGADERING VAN vrijdag, 19 maart 2021
Dienst 11 Secretarie
DC : 172.8

Aanwezig :

Piet De Groote, Burgemeester;
Kris Demeyere, Jan Morbee, Anthony Wittesaele, Annie Vandenbussche,
Philippe Vlietinck, Kathleen van der Hooft, Schepenen;
Miet Gobert, Algemeen directeur

Afwezig :
Verontschuldigd :

Lokale economie - Tijdelijke uitbreiding terrassen horeca
door covid-19 maatregelen voor horeca
Het college,
Gelet op het Decreet Lokaal bestuur , inzonderheid op het artikel 56;
Gelet op het Gemeenteraadsbesluit van 28 mei 2020 met betrekking tot het reglement voor de opstelling
van terrassen op de openbare weg;
BESLUIT:
Artikel 1.
Burgemeester en schepen laten tijdelijke uitbreiding van open terras toe waar mogelijk en indien deze
voldoen aan volgende voorwaarden:


Uitbreiding tijdelijk terras op zeedijk:
Overal wordt 2 meter extra inname (diepte) gegeven waar mogelijk t.o.v. bestaande vergunde
inname.
Deze uitzondering zou niet worden toegestaan tijden de periode van het WK wielrennen of
andere evenementen (vb: zwintriathlon, …) waarbij de handelszaak deel uitmaakt van de
evenementenzone. Dit omdat er een voldoende spreiding van het volk nodig zal zijn.



Uitbreiding tijdelijk terras op parkeerhaven:
De horecazaak kan een tijdelijk terras verkrijgen op de parkeerstrook gelegen voor het pand, hier
kan een inname verkregen worden gelijk aan de gevelbreedte van de zaak.
Deze maatregel geldt niet voor horecazaken gelegen in volgende straten:
Lippenslaan
Dumortierlaan
Kustlaan
Zeedijk
Dit om de kwaliteit van de winkelstraten te behouden.
De horeca uitbatingen hebben wel de kans om mee in het uniform terrassenbeleid te stappen en
een open terras op een parkeerhaven aan te vragen.

-

Stoelen worden geplaatst in het verlengede van de parkeerstrook en binnen de witte lijnen.
De terrassen worden netjes opgeborgen bij sluiting.
Indien de tijdelijke terrassen er niet verzorgd bij liggen of de terrassen zorgen voor overlast ,
kan na de 2 de verwittiging het college de beslissing nemen om de vergunning in te trekken.



Uitbreiding tijdelijk terras op pleinen:
Horecazaken gelegen aan pleinen kunnen gebruik maken van extra ruimte op het plein indien
mogelijk maar moeten rekening houden met andere gebruikers van het plein (Markt). Belangrijk
is dat hier moet worden voldaan aan de voorwaarden en max aantal meters inname van de
brandweer (Zie schema).
Voorwaarden Brandweer:
gevel

Max 10 meter inname



Alle aanvragen worden online aangevraagd en de vergunning is precair.



De tijdelijke inname moet binnen afgebakende zone liggen.



Het terras moet tijdelijk kunnen worden weggenomen in functie van werken



Na sluitingstijd worden stoelen en tafels netjes gestapeld op zone van de tijdelijke uitbreiding



Er mogen geen extra stoelen en tafels worden aangekocht door de horecazaak maar enkel
stoelen en tafels worden geplaatst die vrijgekomen zijn door de 1,5 meter afstandsregel in functie
van de corona maatregelen



Indien niet wordt voldaan aan deze basis voorwaarden kan de vergunning ingetrokken worden



Elke uitzondering op deze voorwaarden moet vooraf aangevraagd worden aan het college van
burgemeester en schepen



De terras inname is van tijdelijke aard (tot en met 31 oktober 2021)



Alle tijdelijke terrassen worden aangevraagd via het online platform van Eaglebe.
De procedure van aanvraag:
a.
op volgende link een tijdelijk terras kan worden aangevraagd:
https://app.eaglebe.com/nl-be/new/man?client=baddbfa3cb7c17b906e37b32562d6236
b.
na goedkeuring wordt een tijdelijke markering aangebracht waarbinnen de stoelen
en tafels kunnen worden geplaatst;
c.
er zal een persoon van de dienst lokale economie langskomen om te controleren
als het terras voldoet aan de voorwaarden en beeldkwaliteit;
d.
bij afwijkingen moet het tijdelijk terras aangepast worden aan de voorwaarden, zo
niet wordt de vergunning ingetrokken.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Algemeen directeur
(get.) Miet Gobert

De Voorzitter,
(get) Piet De Groote
Voor eensluidend uittreksel :
De gemachtigde ambtenaar,
(Art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)

