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Verslag Jeugdraad maandag 9 oktober 2017 

 

1. Wie is wie? 

2. Dag van de Jeugdbeweging 20 en 22 oktober 

Naast ons traditionele ontbijt (vrijdagochtend), zijn er dit jaar ook de fuif (vrijdagavond) en de 

massaspelen (zondagmiddag). De fuif gaat door in jeugdhuis de Moeve met om 22 en 23u een gratis 

drankje voor iedereen in uniform. Voor de massaspelen dien je vooraf in te schrijven, zullen al zeker 

aanwezig zijn: Chiro Lutje, Chiro Jochiko, Chiro Heilig-Hart, Chiro Sint-Gummarus, KLJ Lier Zuid, Gidsen 

Sint-Rita en Scouts Sint-Gummarus. 

Hierbij hebben we veeeeel hulp nodig!  

Hoe kan je helpen bij de promo? 

- Flyers uitdelen aan al de leiding en leden 

- Digitale flyer versturen naar ouders en leden 

- Promoberichtje op je website 

- Affiches hangen in de lokalen 

- Facebook: event delen, liken, …. 

- Je medeleiding motiveren om te komen helpen 

Wanneer kan je helpen? Gelieve dit deze week nog door te geven aub! 

- Zaterdag 14 oktober: sjorring op de Grote Markt vanaf 13u30 – gelieve het bord met het logo 

van jouw vereniging dan naar de Grote Markt te brengen! 



2 

 

- Donderdag 19 oktober: opbouw op de Grote Markt om 19u 

- Vrijdagmorgen 20 oktober: ontbijt/animatie op de Grote Markt tussen 5u30 en 8u30 (ook nog 

schminkers gezocht!) 

- Vrijdagmorgen 20 oktober: afbraak + middagetentje tussen 9 en 13u 

- Vrijdagavond 20 oktober: nog een dj gezocht tijdens de fuif 

- Zondagmiddag 22 oktober: klaarzetten, opruimen en begeleiding massaspelen tussen 13 en 

18u 

3. Organiseren van een fuif 

Er zijn de afgelopen maanden enkele fuiven in Lier geweest waarbij er helaas enkele dingen zijn 

misgelopen (oa geluidsoverlast, klachten van de buren, onduidelijke afspraken, …). Daarom willen we 

enkele punten terug in de verf zetten opdat deze zaken niet meer zouden voorkomen. Geef ze zeker 

door aan jullie fuiforganisatoren! Op de jeugddienst kan je de FUIFGIDS verkrijgen: een handleiding 

over hoe je een fuif organiseert met veel praktische tips & tricks!  

3.1 geluid 

Buiten de fuifzaal 

 

Na 22 uur is het verboden elk nachtgerucht of nachtrumoer te produceren dat de rust kan verstoren. 

Als organisator ben je natuurlijk niet rechtstreeks verantwoordelijk voor het geroep en gezang van 

fuifbezoekers die zich buiten de fuifzaal bevinden. Toch moet je de nodige maatregelen nemen om te 

voorkomen dat de fuif de nachtrust van de buren verstoort, anders is er sprake van een gebrek aan 

voorzorg. 

MOGELIJKE MAATREGELEN: vragen aan politie om preventieve patrouilles, extra stewards in de 

omgeving, … 

In de fuifzaal: maximale geluidsnorm voor elektronisch versterkte muziek 

Organisatoren moeten er zich bewust van zijn dat luide muziek onherroepelijke gehoorschade 

veroorzaakt. Een goede vuistregel die je daarbij kan hanteren is: “als je moet roepen om je 

verstaanbaar te maken bij je buurman, staat het té luid”.  

Zorg ervoor dat je je aan de wetgeving omtrent het maximaal toegestane geluidsniveau houdt. 
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MOGELIJKE MAATREGELEN: contract met dj, geluidsbegrenzer, lage frequenties wegsnijden, 

meerdere kleinere luidsprekers plaatsen, …  

3.2 drank & vergunningen 

Wie alcohol schenkt aan -16jarigen is strafbaar. Hetzelfde geldt voor het schenken van sterke drank 

aan -18jarigen. Men spreekt van “sterke dranken” als er meer dan 1,2% vol gedistilleerde alcohol inzit, 

zoals whisky, cognac, jenever, alcoholhoudende limonades zoals breezer, en cocktails zoals bvb. 

pisang. Als je tijdens een fuif een cocktailbar wil inrichten, is leeftijdscontrole noodzakelijk. Je kan een 

onderscheid maken tussen +16 en +18 door te werken met twee soorten stempels of polsbandjes. 

3.3 security 

De politie is als enige dienst verantwoordelijk voor de openbare veiligheid. Als organisator van een 

openbare fuif ben je verplicht om voor de private veiligheid te zorgen. De organisator kan hiervoor 

kiezen tussen een interne veiligheidsdienst met vrijwilligers of hiervoor beroep doen op een private 

bewakingsfirma. 

- Indien gekozen wordt om met vrijwilligers te werken, dan moet je de namenlijst uiterlijk 6 

weken vooraf doorgeven aan lokale politie Lier. Je vindt de nodige info op 

http://www.lokalepolitie.be/5360/vrijwilliger-in-bewakingsactiviteiten/infobrochure.html + zie 

bijlage. Opgelet: er zijn enkele voorwaarden waaraan de vrijwilligers moeten voldoen! 

- Indien gekozen wordt voor een bewakingsfirma, dient deze bewakingsfirma zelf in te staan 

voor de nodige aanmeldingen via de bij wet voorziene kanalen.  

Wat mogen de personen die verantwoordelijk zijn voor interne bewaking allemaal doen? De wet 

bepaalt dat het in functie van veiligheid moet zijn, maar wat houdt dat in? Welke bevoegdheden 

hebben deze veiligheidsmensen? In feite hebben ze geen bijzondere bevoegdheden. Zij mogen 

bijvoorbeeld: 1. stempels of bandjes controleren of 2. personen tegenhouden 

Wat mogen ze in geen geval doen? 

- een systematische identiteitscontrole doorvoeren 

- de kledij aftasten 

- dwang gebruiken 

- zaken afnemen 

- zoeken naar drugs 
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- geweld gebruiken 

- wapens dragen 

- alcohol gebruiken voor en tijdens de uitoefening van hun taak (ze verliezen ook hun rechten 

als blijkt dat ze bij problemen onder invloed waren van alcohol en/of illegale drugs). 

De bevoegdheden van deze bewakers zijn beperkt. Activiteiten van persoonscontrole mogen niet 

worden uitgeoefend op de openbare weg of op openbare plaatsen, dit is namelijk een exclusieve 

overheidstaak (politie). Toch zijn we er ons als gemeentebestuur van bewust dat de organisatoren 

ondersteund kunnen worden om de overlast buiten de deuren aan te pakken, in samenwerking met 

de politie. Hier is op voorhand overleg voor nodig. 

 

Meer info: https://www.planidoo.be/help/hoe_kan_je_bewaking_inzetten_op_je_evenement  

Elke organisator van een openbaar evenement kan op voorhand contact opnemen met de politie om 

overleg te plegen en eventueel afspraken te maken. Tijdens zo’n gesprek kunnen volgende zaken aan 

bod komen: uitvoeren van een geluidsmeting, eventueel vorig jaar problemen gehad en hoe dit jaar 

aan te pakken, … 

- Bij een fuif in een zaal wordt aangeraden om op voorhand contact op te nemen met de politie. 

- Bij een evenement in open lucht of in een tent zijn de organisatoren verplicht om op voorhand 

contact op te nemen met de politiedienst. 

3.4 plakken 

Het plakreglement werd onlangs gewijzigd. Vanaf nu kan je terug zelf gaan plakken. Bekijk wel eerst 

even de voorwaarden! 

Advies: Boechout toevoegen bij buurgemeente. Aanpassen in politiereglement 

!! Zelf bordjes hangen in Lier is verboden. Doe je dit toch, kan je per bordje een GAS-boete krijgen. 

 

4. Kraakcollectief (voorstelling door Lore en Benjamin) 

1) het kraakcollectief voorstellen (eventueel enkele foto's beamen? + truien aandoen) 2) 

inspraakmethodiekje doen waarbij jeugdverenigingen zelf suggesties mogen doen voor een tweede 

nuit blanche en/of over wat zij vinden van het culturele aanbod in Lier en/of polsen of er mensen zijn 

die daar graag mee over nadenken 3) reclame maken over de eerste avond 
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5. Subsidies 

De jeugdverenigingen kunnen verschillende subsidies aanvragen bij de stad. Je vindt alle 

aanvraagformulieren op: http://www.uitinlier.be/vereniging/subsidies .  

Een overzicht van de deadlines: 

- voor 13 oktober: aanvraag werkingssubsidies binnenbrengen 

- voor 30 oktober: aanvragen voor vorming, initiatief, lokalen en kampvervoer 

 

6. Advies Algemeen Politie Reglement (Rik) 

Zie bijlage 3 

 

7. Nieuws vanuit team jeugd 

- We zoeken nog de perfecte naam voor nieuw speelterrein naast zwembad: Jungelhoeff, 

Boomlaarberg of Kadet. Stemmen kan nog tot 15 oktober op de facebookpagina van 

Jeugdcentrum Moevement. 

- De resultaten van de enquête ‘wat als ik burgemeester van Lier zou zijn?’ worden voorgesteld 

op woensdag 18 oktober 2017 om 19.30 uur. Locatie: Raadszaal, Dungelhoeffkazerne, 

Paradeplein 2. 

 

8. Rondje  

Beste adviesraden 

 

Graag nodig ik jullie uit op het evenement Ongelooflijk, alweer de tweede editie, op zondag 26 november in CC 

De Mol te Lier. Flyer: zie bijlage. 
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De formule is simpel: we nodigen enkele straffe mannen en vrouwen uit die rond het thema ‘samenleven’ iets 

wezenlijks te zeggen hebben. 

4 sprekers komen 10 minuutjes ononderbroken aan ’t woord: Wouter Torfs (van de schoenen), Rachida 

Lamrabet (schrijfster), Mohamed Al Bachiri (slachtoffer van de aanslagen van 22 maart) en Jonas Slaats 

(culturenkenner en sociaal activist). 

 

We bieden het publiek de mogelijkheid tot vraag & antwoord en we houden het gezellig met stand-up comedy 

van Kamal Kharmach over hetzelfde thema. Aya Sabi geeft ons een afsluiter om over na te denken. 

 

Het belooft alleszins een zeer boeiende namiddag te worden. En natuurlijk is er ook eten… want geen gezellig 

samenzijn zonder eten! 

 

Tickets: 3 euro zonder eten, 8 euro mét eten (ook vegetarisch mogelijk) via het Liers Cultuurcentrum 

(www.lierscultuurcentrum.be).  

 

Info: integratie@lier.be 

 

Verspreiden jullie dit mee aub via jullie contacten en kanalen?  

 

Alvast bedankt en wees welkom! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Karima 

 

Karima Adouiri I Consulent diversiteit 
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BIJLAGE 1: Aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van 

bewakingsactiviteiten 

Hoe? Invullen van het aanvraagformulier door de organisator. 

http://www.lokalepolitie.be/sites/5360/images/stories/file/201201/aanvraag%20toestemming%20to

t%20%20inzetten%20van%20vrijwilligers.pdf  

De namen van de vrijwilligers, hun adres en rijksregisternummer moet worden overgemaakt aan de 

lokale politie Lier t.a.v. Commissaris Stijn Van Den Bulck (Stijn.Vandenbulck@police.belgium.eu)  

Verder verloop? 

1. Eens we over de identiteiten van de betrokken personen beschikken zullen deze gescreend worden 

op onverenigbaarheden met de algemene voorwaarden en de persoonsvoorwaarden. Na de 

screening zal de burgemeester al of niet de toelating geven om met vrijwilligers te werken in het 

kader van persoonscontrole. Het is belangrijk deze toelating samen met de lijst met de 

persoonsgegevens van de betrokken vrijwilligers bij te houden op de activiteit. 

2. Een toestemming tot oppervlakkige controle van kledij en handbagage wordt na het 

veiligheidsoverleg positief of negatief geadviseerd aan de burgemeester die de beslissing ter zake aan 

de organisator overmaakt . 

3. Indien samengewerkt wordt met een erkende bewakingsonderneming zorgt die dat er een 

bewakingslijst op de plaats van het evenement aanwezig is waar alle bewakingsagenten zich bij het 

begin en einde van de opdracht inschrijven. Tevens wordt gezorgd voor een schriftelijke 

bewakingsovereenkomst die te allen tijde voor controle dient te worden voorgelegd. 

Voor meer informatie of vragen kan je terecht bij Commissaris Stijn Van Den Bulck: 

stijn.vandenbulck@lpl.be 
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Bijlag 2: Affiches plakken in Lier? Dat kàn!maar lees dan eerst even dit: 

Er zijn 13 plakzuilen bestemd voor affiches van socio-culturele of sportieve evenementen die: 

- georganiseerd worden door verenigingen uit Lier, Berlaar, Duffel, Lint, Nijlen, Putte, Sint-Katelijne-

Waver of Ranst 

- georganiseerd worden door stadsdiensten 

- plaatsvinden in jeugdcentrum Moevement 

Voorwaarden: 

- Formaat: max. B2 

- Aantal: max. één affiche van formaat B2, A2 of A3 of twee dezelfde vanformaat A4. 

- Je hangt max. 2 dezelfde affiches per plakzuil. 

- Op de affiches moet steeds de verantwoordelijke uitgever vermeld worden. 

- Een week voor je de affiches gaat plakken breng je 1 affiche binnen bij Uit in Lier, 

Aarschotsesteenweg 3. Uit in Lier is open op werkdagen van 13 tot 16.30 uur. 

- Affiches en aankondigingpanelen die zedenschendende afbeeldingen of teksten bevatten of die op 

roepen tot geweld of racisme worden geweigerd. 

- De affiches mogen ten vroegste zes kalenderweken voor het evenement op de plakzuilen 

aangebracht worden. 

- Je overplakt GEEN affiches met activiteiten die nog moeten plaatsvinden 

Overtreders van deze voorwaarden worden geverbaliseerd! 

Locaties: 

� De plakzuilen bevinden zicht op volgende locaties: 

� Moevement (Aarschotsesteenweg 1) , 

� Herderin (Waversesteenweg / Ceciliastraat ) 

� Veemarkt 

� Kloosterheide 
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� Koningsplein (Koningshooikt), 

� Gasthuisvest 

� Acaciaplein 

� station (tunnel), 

� station Leopoldplein, 

� Post (Kruisbogenhofstraat) 

� Lisp A. Bergmannlaan, 

� Lisp Sporthal (Eeuwfeestlaan), 

� 12 Belfortplein 

� Zevenbergen 

 

Meer info: www.ikorganiseerinlier.be of Uit in Lier 03 488 06 79 
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Bijlage 3: APR 

 

Titel 2: De openbare netheid en gezondheid 

Hoofdstuk 1: Netheid van de openbare ruimte 

Afdeling 2: Onderhoud van voetpaden, straatgoten, bermen en eigendommen 

Motivatie: rechtzetten van een anomalie. In Lier zijn straten zonder apart aangelegd en duidelijk 

onderscheiden voetpad niet verkeersvrij.  

Huidig artikel 

Artikel 8/1. In verkeersvrije straten en pleinen waar geen voetpad is aangelegd, dienen de in artikel 8 vermelde 

personen in de aldaar vermelde gevallen en onder dezelfde voorwaarden de verplichtingen voorzien in artikel 8 

uit te voeren over een breedte van minimum 1,5 meter gemeten vanaf de gevel of vanaf de rooilijn. 

Voorstel wijziging artikel 

Artikel 8/1. In straten en pleinen waar geen voetpad is aangelegd, dienen de in artikel 8 vermelde personen in 

de aldaar vermelde gevallen en onder dezelfde voorwaarden de verplichtingen voorzien in artikel 8 uit te 

voeren over een breedte van minimum 1,5 meter gemeten vanaf de gevel of vanaf de rooilijn. 

Afdeling 7: Diverse bepalingen 

Onderafdeling 9: Aanbieding van afvalstoffen 

Motivatie: sinds enige tijd werd een aparte ophaling ingevoerd van gemengde plastics. Bij de communicatie 

hierrond werd meegedeeld dat de mensen de roze zakken mogen aanbieden vanaf 19u de dag daags voor de 

ophaling. Het strekt tot aanbeveling om dit gelijk te trekken met andere afvalfracties en algemeen het uur te 

wijzigen van 20u naar 19u in het algemeen artikel daaromtrent. 

Huidig artikel 

Artikel 51. Behoudens de in deze onderafdeling vastgestelde uitzonderingen, mogen de afvalstoffen, vanaf 20u, 

daags voor de dag voor de inzameling ter aanbieding buiten geplaatst worden. De afvalstoffen dienen te 

worden aangeboden voordat de inzamelwagen langskomt. De inzameling start om 07.00 uur en om 06.00 uur 

in de maanden juli en augustus. 

Voorstel wijziging artikel 

Artikel 51. Behoudens de in deze onderafdeling vastgestelde uitzonderingen, mogen de afvalstoffen, vanaf  

19u, daags voor de dag voor de inzameling ter aanbieding buiten geplaatst worden. De afvalstoffen dienen te 
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worden aangeboden voordat de inzamelwagen langskomt. De inzameling start om 07.00 uur en om 06.00 uur 

in de maanden juli en augustus. 

Afdeling 8: Inzameling van afvalstoffen 

Motivatie: sinds enige tijd werd een aparte ophaling ingevoerd van gemengde plastics. De ophaalregels 

hieromtrent moeten opgenomen worden in politiereglement. 

Nieuwe onderafdeling/artikels:  

Onderafdeling 11. Selectieve inzameling van gemengde plastics. 

Artikel 153/1. Onder Gemengde plastic wordt verstaan:  alle gereinigde en zuivere (ontdaan van alle 

onderdelen die geen plastic zijn) voorwerpen uit plastic zoals blisters, folies, draagtassen, zakjes, kuipjes, 

vlootjes, potjes, kleerhangers, bloempotjes, speelgoed. De volgende afvalstoffen zijn niet toegelaten: PMD, 

PVC, rubber, schuimrubber, textiel, fleece, schoenen, leder, piepschuim, geplastificeerd papier, golfplaten, 

zilverkleurige folies (binnen – en buitenkant),…. 

Artikel 153/2. Gemengde plastics worden om de 8 weken huis-aan-huis ingezameld langsheen de voor de 

ophaler toegankelijke straten, wegen en pleinen op de door het college van burgemeester en schepenen 

bepaalde dagen. De gemengde plastics worden ook ingezameld op de IVAREM-containerparken. 

Artikel153/3. De gemengde plastics moeten aangeboden worden in een door de intercommunale IVAREM 

goedgekeurd recipiënt (roze zak). 

Artikel 153/4. het recipiënt moet zorgvuldig gesloten worden. Het recipiënt mag noch scheuren, barsten (tenzij 

zorgvuldig met plakband hersteld) of lekken vertonen. 

Artikel 153/5.het gewicht van het aangeboden recipiënt mag niet hoger zijn dan 10 kg. 

Artikel 153/6. De gemengde plastics moeten gereinigd en gezuiverd zijn en moeten ontdaan zijn van alle 

onderdelen die geen plastic zijn. 

Titel 3: De openbare veiligheid en vlotte doorgang 

Hoofdstuk 2 Openbare veiligheid 

Motivatie: Moeskopperij, de juridische term voor het stelen van groenten of fruit, is sinds 2004 uit het 

wetboek van strafvordering geschrapt. 

Indien de stad deze gedepenaliseerde handeling nu alsnog wil bestraffen is dit mogelijk via de GAS en het 

algemeen politiereglement en kunnen overtreders  een administratieve boete opgelegd worden. 

Nieuwe afdeling: 

Afdeling 10. Moeskopperij 
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Artikel 234/1. Het is verboden zonder toelating veldvruchten of andere nuttige voortbrengselen van de bodem, 

die al dan niet los van de grond zijn, mee te nemen.  

 

Titel 3: De openbare veiligheid en vlotte doorgang 

Hoofdstuk 3: Vlotte doorgang 

Afdeling 1: Privatieve ingebruikneming van de openbare ruimte 

Onderafdeling 5: Plaatsen van terrassen op de Grote Markt, het Felix Timmermansplein en de Koning 

Albertstraat 

Motivatie: na overleg met de gebruikers (horecauitbaters) en evaluatie van de toepassing van de regels 

omtrent terrassen worden deze wijzigingen voorgesteld. Ze omvatten ook de gelijktrekking van de regels 

tussen de verschillende terraszones. 

Huidig artikel: 

Artikel 247/19: Iedere toegang naar woningen en kantoren e.d. die boven de horeca-uitbating gelegen zijn, 

moet steeds over de volle lengte van deze toegang vrij blijven met minstens een breedte van 1,5 meter. Het 

pand moet te allen tijde ongehinderd betreden kunnen worden. 

Voorstel wijziging artikel: 

Artikel 247/19: Iedere toegang tot de horecazaak zelf of woningen en kantoren e.d. die boven de horeca-

uitbating gelegen zijn, moet steeds over de volle lengte van deze toegang vrij blijven met minstens een breedte 

van 1,5 meter. Het pand moet te allen tijde ongehinderd betreden kunnen worden. 

Onderafdeling 6: Plaatsen van terrassen in de Eikelstraat: 

Voorstel nieuw artikel: 

Artikel 247/39bis: Iedere toegang tot de horecazaak zelf of woningen en kantoren e.d. die boven de horeca-

uitbating gelegen zijn, moet steeds over de volle lengte van deze toegang vrij blijven met minstens een breedte 

van 1,5 meter. Het pand moet te allen tijde ongehinderd betreden kunnen worden. 

Huidig artikel: 

Artikel 247/40. 

§1 Het behoort tot de bevoegdheid van de burgemeester , bij uitzonderlijke gelegenheden inname van het 

openbaar domein toe te staan voor een uitbreiding van de terrassen met tafels en stoelen buiten de 

gebruikelijke ruimte, ingenomen door het terras, vergund door de burgemeester krachtens onderhavige  

onderafdeling.   
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Hierbij zal er te allen tijde zorg voor worden gedragen, voor de voetgangers en voor de veiligheidskorpsen een 

vrije doorgang van min. 4 m te laten. Hiertoe zal de machtiging van de burgemeester telkenmale de precieze 

oppervlakte, die met de uitbreiding van het terras mag worden ingenomen, vermelden en is de houder van de 

machtiging verplicht zich strikt aan deze afmetingen te houden. 

§2. Tijdens de openbare zaterdagmarkt dienen de terrasconstructies in de Eikelstraat tot 1 m van de gevel te 

worden ingekort zodat de marktkramers ongehinderd hun, door het stadsbestuur toegekende standplaats 

kunnen innemen. 

Voorstel wijziging artikel: 

Artikel 247/40. 

§1. De burgemeester is gemachtigd om gemotiveerde afwijkingen op het voorliggende reglement toe te staan.  

§2. Tijdens de openbare zaterdagmarkt dienen de terrasconstructies in de Eikelstraat tot 1 m van de gevel te 

worden ingekort zodat de marktkramers ongehinderd hun, door het stadsbestuur toegekende standplaats 

kunnen innemen. 

Voorstel nieuw artikel 

Artikel 247/29bis. de breedte van de terrassen dient te worden beperkt tot de gelijkvloerse gevelbreedte van 

de aanvragende horeca-uitbating 

Onderafdeling 7: Plaatsen van terrassen op het Zimmerplein: 

Huidig artikel: 

Artikel 247/47. De machtiging wordt verleend voor de duur van drie terrasseizoenen, die jaarlijks lopen van 1 

maart tot en met 31 oktober. De machtiging wordt verleend aan de exploitant van een horeca-uitbating en is 

strikt persoonlijk en plaatsgebonden. Elke nieuwe exploitant moet een nieuwe machtiging aanvragen.  

De betaling van de toepasselijke gemeentelijke belasting op inname van de openbare ruimte voor het plaatsen 

van een terras ontslaat de horeca-uitbater niet van het verkrijgen van een machtiging volgens deze 

onderafdeling.  

Het plaatsen van verwarming is toegelaten. 

Het opstellen van de terrassen mag gebeuren in de week van de 1e maart en het verwijderen dient te 

gebeuren voor het einde van de periode. 

In de periode van 1 november tot 1 maart kunnen tafels en stoelen afhankelijk van de exacte locatie tot 

maximum 4 meter vanuit de gevel worden uitgezet mits de uitbater over een vergunning beschikt voor het 

plaatsen van dit terras op de exact opgegeven maximumdiepte . Zijdelingse schutsels zijn toegelaten. In deze 

periode dient alle los uitgezet materiaal na de openingsuren van het openbaar domein verwijderd te worden. 
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Voorstel wijziging artikel: 

Artikel 247/47. De machtiging wordt verleend voor de duur van drie jaar. De machtiging wordt verleend aan de 

uitbater van een horecazaak en is strikt persoonlijk en plaatsgebonden. Elke nieuwe uitbater en/of wijziging 

van het terras dient gevolgd te worden door een nieuwe aanvraag. De betaling van de toepasselijke 

gemeentelijke belasting op inname van de openbare ruimte voor het plaatsen van een terras ontslaat de 

horeca-uitbater niet van het verkrijgen van een machtiging volgens deze onderafdeling. 

De diepte van de terrassen, gemeten vanaf de voorgevel van de horeca-uitbating, mag: 

- in de periode van 1 maart tot en met 31 oktober: niet voorbij de “goot” komen 

- in de periode van 1 november tot 1 maart: niet meer dan 4 meter bedragen. 

Het opstellen van de terrassen mag gebeuren in de week van de 1ste maart en de inkorting dient te gebeuren 

voor 1 november. 

Voorstel nieuw artikel: 

Artikel 247/60bis: Iedere toegang tot de horecazaak zelf of woningen en kantoren e.d. die boven de horeca-

uitbating gelegen zijn, moet steeds over de volle lengte van deze toegang vrij blijven met minstens een breedte 

van 1,5 meter. Het pand moet te allen tijde ongehinderd betreden kunnen worden. 

Huidig artikel: 

Artikel 247/61. Het behoort tot de bevoegdheid van de burgemeester, bij uitzonderlijke gelegenheden inname 

van het openbaar domein toe te staan voor een uitbreiding van de terrassen met tafels en stoelen buiten de 

gebruikelijke ruimte, ingenomen door het terras, vergund door de burgemeester  krachtens onderhavig 

reglement.  Hierbij zal er te allen tijde zorg voor worden gedragen, voor de voetgangers en voor de 

veiligheidskorpsen een vrije doorgang van min. 4 m te laten. Hiertoe zal de machtiging van de burgemeester 

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

en is de houder van de machtiging verplicht zich strikt aan deze afmetingen te houden. 

Voorstel wijziging artikel: 

Artikel 247/61. De burgemeester is gemachtigd om gemotiveerde afwijkingen op het voorliggende reglement 

toe te staan. 

Voorstel nieuw artikel 

Artikel 247/50bis. de breedte van de terrassen dient te worden beperkt tot de gelijkvloerse gevelbreedte van 

de aanvragende horeca-uitbating 

Titel 4: Openbare rust 
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Hoofdstuk 2: Specifieke bepalingen 

Afdeling 8: Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn 

Motivatie: volgens de lokale politie zouden sommige publiek toegankelijke inrichtingen na een bepaald uur 

de deur sluiten maar toch nog muziek en overlast maken. Om een controle te vergemakkelijken wordt dit 

artikel voorgesteld. 

Nieuw artikel 

Artikel 277/1. Het is verboden voor uitbaters van de voor het publiek toegankelijke inrichtingen, op het 

moment dat de inrichting in gebruik is, de toegangsdeur slotvast te maken. 

 

 

 


