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ADMINISTRATIEVE VERORDENING OP HET PLAATSEN VAN  TERRASSEN OP HET 
OPENBAAR DOMEIN 
 

 
TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN  
 
  
 
Artikel 1 Aanvraag terrasvergunning 
 

 
De aanvraag van een terrasvergunning moet minstens volgende elementen bevatten : 

- Oppervlakte 
- Beschrijving van de losse elementen ( o.m. stoelen, tafels, parasols, ruiters, menuborden, 

bloembakken, ... ) 
- Beschrijving van de vaste elementen ( o.m. windschermen, luifels, verwarmingssysteem, 

lichtreclames,… ) 
- Gedetailleerd inrichtingsplan van het terras met opgave van alle afmetingen, alle losse en 

vaste elementen, alsook alle obstakels en voorwerpen ( bv. bomen en aanplantingen, 
elektriciteitskasten, OV-palen, straatmeubilair, vuilnisbakken, verkeerssignalisatie, 
parkeermeters,… ) die zich op minder dan 2 meter van het terras bevinden. 

- Permanent of zomerterras 
 
Aanvragen die betrekking hebben op openbaar domein waarvan de stad Izegem niet de beheerder is, 
dienen gericht te worden aan de eigenaar en te voldoen aan de voorwaarden opgelegd door deze 
laatste. 
 
 
 
Artikel 2 Circulatie & toegankelijkheid 
 

 

Elk terras, al dan niet op het voetpad geplaatst, dient een vrije breedte van minstens 1,20 meter te 
laten voor de vlotte doorgang van voetgangers, rolstoelgebruikers en kinderwagens. Deze vrije zone 
dient duidelijk aangegeven te zijn in het inrichtingsplan. De vrije zone dient desgevallend aan te 
sluiten op de vrije zone van aanpalende terrassen.  
Brandkranen en/of deksels dienen vrij gehouden te worden. 
 
Voor zover het terras wordt opgesteld voor de handelszaak, dient recht voor de ingang van het pand 
en dwars door het terras een vrije doorgang van 1,50 meter breed gelaten worden. 
 
 
 
Artikel 3 Periodiciteit 
 
 
Een zomerterras is toegelaten van 1 maart tot 31 oktober. Buiten die periode moeten alle 
terrasonderdelen van het openbaar domein verwijderd worden. 
Indien de uitbater nalaat het openbaar domein tijdig te ontruimen, kan het stadsbestuur het openbaar 
domein ontruimen op kosten en risico van de uitbater, en subsidiair de huurder en/of de eigenaar van 
de handelszaak. 
Een permanent terras mag gedurende het hele jaar door blijven staan. 
 
 
Artikel 4 terrasonderdelen 
 

 
§1 windschermen 
 
Windschermen mogen geplaatst worden indien zij voldoen aan volgende voorwaarden : 
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- geen conflict met de vrije breedtes en zones zoals voorgeschreven in artikel 2.2.2.7.6  
- het ondoorzichtige deel mag maximaal 1m hoog zijn, gerekend vanaf de grond ( niet vanaf de 

gebeurlijke verhoogde terrasvloer ) 
- materiaal en kleur zijn afgestemd op de rest van het meubilair en terrasonderdelen. 
 
 

§2 zonneluifels 
 
Zonneluifels mogen geplaatst worden indien zij voldoen aan volgende voorwaarden: 

- het laagste punt bevindt zich minstens 2,30 m boven de begane grond. 
- elke verankering in het openbaar domein moet specifiek aangevraagd en toegestaan worden.  
- de luifels mogen niet breder zijn dan het terras 
- de luifel dient geplaatst conform de stedenbouwkundige vergunning  
- de luifel bestaat uit tentdoek of gelijkaardig materiaal 
- de verticale flap is maximaal 40 centimeter breed. 

  
 
§3 parasols 
 
Parasols mogen geplaatst worden indien zij voldoen aan volgende voorwaarden: 

- inklapbaar  
- ze staan volledig binnen de grenzen van het terras  
- geen conflict met de vrije breedtes en zones zoals voorgeschreven in artikel 2.2.2.7.6 
- elke verankering in het openbaar domein moet specifiek aangevraagd en toegestaan worden 
- parasols bestaan uit tentdoek of gelijkaardig materiaal.  

 
 
§4 groenelementen 
 
Groenelementen mogen geplaatst worden indien zij voldoen aan volgende voorwaarden: 

- ze staan volledig binnen de grenzen van het terras 
- geen conflict met de vrije breedtes en zones zoals voorgeschreven in artikel 2.2.2.7.6 
-  elke verankering in het openbaar domein moet specifiek aangevraagd en toegestaan worden 

 
 
§5 ruiters 
 
Ruiters en andere menuborden zijn toegestaan indien zij voldoen aan volgende voorwaarden:  

- ze staan volledig binnen de grenzen van het terras 
- geen conflict met de vrije breedtes en zones zoals voorgeschreven in artikel 2.2.2.7.6 
- maximaal 1m² groot en 1 meter hoog  

 
 
 
 
§6 verlichting en verwarming 
 
Verlichting en verwarming zijn toegestaan indien zij voldoen aan volgende voorwaarden: 

- ze staan volledig binnen de grenzen van het terras 
- geen conflict met de vrije breedtes en zones zoals voorgeschreven in artikel 2.2.2.7.6 
- alle vereiste keuringen kunnen ten allen tijde voorgelegd worden 

 
 
§7 luidsprekers en geluidsversterking 
 
Luidsprekers en andere vormen van geluidsversterking zijn niet toegestaan op het terras.  
 
 
§8 verhoogde terrassen 
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Verhoogde vloeren voor het terras kunnen toegestaan worden indien zij voldoen aan volgende 
voorwaarden : 

- ze liggen volledig binnen de grenzen van het terras 
- geen conflict met de vrije breedtes en zones zoals voorgeschreven in artikel 2.2.2.7.6  
- elke verankering in het openbaar domein moet specifiek aangevraagd en toegestaan worden 
- de toegankelijkheid van het verhoogd terras moet ten allen tijde gegarandeerd zijn 

 
 
 
 
TITEL II. specifieke bepalingen voor de ZONE GROTE MARKT 
 
 
Artikel 5 omschrijving en indeling zone Grote Markt 
 

De zone Grote Markt wordt als volgt afgebakend : 
 

- aan de westzijde tussen de Ketelstraat en de Hallestraat – Deelzone A 
- aan de zuidzijde vanaf het pand aan de Grote Markt 33 tot en met het pand op de hoek van de 

Grote Markt en de Marktstraat – Deelzone B 
- aan de oostzijde vanaf het pand aan de Marktstraat 48 tot en met de hoek van de Grote Markt 

en de Kasteelstraat – Deelzone C 
- aan de noordzijde vanaf de hoek van de Grote Markt met de Brugstraat, met inbegrip van het 

binnenplein aan de bibliotheek tot en met het pand aan de Grote Markt 22 – Deelzone D 
 
 

 

Deelzone A kent twee onderscheiden deelgebieden : 
 

- terraszone : 6 meter vanaf de gevels  
 

- terrasuitbreidingszone : vanaf  het einde van de terraszone ( of 6 meter vanaf de gevel ) tot 
aan de cortenstaalband 

 
 
 
Artikel 6 terrasonderdelen  
 

Behoudens afwijkingen uitdrukkelijk toegestaan door het College van Burgemeester en Schepenen en 
onverminderd de artikelen 1 tot en met 4, geldt het volgende : 
 
§1 windschermen  
 
Windschermen mogen geplaatst worden indien zij voldoen aan volgende voorwaarden : 

- haaks op de gevel; voor deelzone A enkel in de terraszone en tot exact 6 meter vanaf de 
gevel 

- logo’s of de naam van de handelszaak mogen gezandstraald worden in glas of op het 
ondoorzichtige deel van het windscherm staan, voor zover maximaal 10 % van de oppervlakte 
daardoor ingenomen wordt 

- de ondoorzichtige delen zijn egaal van kleur; de kleur kan worden vastgesteld door het 
College van Burgemeester en Schepenen 

 
 
§2 zonneluifels 
 
Zonneluifels mogen geplaatst worden indien zij voldoen aan volgende voorwaarden : 

- voor deelzone A enkel in de terraszone en tot exact 6 meter vanaf de gevel 
- het logo of de naam van de handelszaak mag slechts voorkomen op de verticale flap. 
- reclamelogo’s of -teksten zijn enkel toegestaan op de verticale flap. 
- de luifels zijn egaal van kleur, de kleur kan worden vastgesteld door het College van 
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Burgemeester en Schepenen 
 
 

§3 parasols 
 
Parasols mogen geplaatst worden indien zij voldoen aan volgende voorwaarden : 

- het logo of de naam van de handelszaak mag slechts voorkomen op de verticale flap 
- reclamelogo’s of -teksten zijn niet toegestaan, ook niet van de brouwerij(en). 
- de parasols zijn egaal van kleur , de kleur kan worden vastgesteld door het College van 

Burgemeester en Schepenen 
 
 
§4 verhoogde terrassen 
 
Kunnen nooit geplaatst worden in de zone “ uitbreiding terras “ van Deelzone A 
 
 
§5 Tafels en stoelen 
 
Tafels en stoelen moeten voldoen aan volgende voorwaarden : 

- moeten bestaan uit duurzame materialen; plastic stoelen zijn verboden 
- uniforme tafels en stoelen per handelszaak 
- afgestemd op het type windscherm 

 
§6 luidsprekers en geluidsversterking 
 
Luidsprekers en andere vormen van geluidsversterking zijn slechts toegestaan op volledig afgesloten 
overdekte terrassen.  
Artikel 7 sancties 
 
§ 1 
Overtredingen van de artikelen 2, 3, 4 en 6 kunnen vastgesteld worden door politieambtenaren en 
hulpagenten van politie en ambtenaren aangesteld door de gemeenteraad in het kader van artikel 119 
bis van de Nieuwe Gemeentewet. 
 
§ 2 
De overtredingen op de artikelen 2, 3, 4 en 6 worden bestraft met administratieve sancties, conform 
art. 119 bis NGW, bestaande uit een boete, een administratieve schorsing van een door de gemeente 
afgeleverde toelating of vergunning, een administratieve intrekking van een door de gemeente 
afgeleverde toelating of vergunning en de administratieve sluiting van een instelling die tijdelijk of 
definitief kan zijn. 
  


