PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT VEURNE
GEMEENTE DE PANNE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad in zitting van 30 april 2020.
Aanwezig: S. Van Damme, voorzitter, B. Degrieck, burgemeester, W. Janssens, S. Buyens, N. Luyssen,
M. Vandermeeren, schepenen, E. Vanhee, J. Blieck, P. George, A. Woestijn, F. Buyse, C. Delrive,
A. Vanheste, A. Debaeke, B. Dequeecker, M. Hauspie, P. Demuysere, D. Butstraen, G. Vandevelde,
D. Nevens, gemeenteraadsleden, A. Mouton, wnd. algemeen directeur
Aanpassing van artikel 10 van het AGP teneinde tijdelijke extra zomerterrassen toe te laten.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving:
− artikels 42 en 43 van het Gemeentedecreet
Gelet op de voorafgaande besluiten, zijnde:
− het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 5
januari 1986 en zijn latere wijzigingen;
− de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2018 inzake de aanpassing van artikel 10 van
het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement;
Gelet op de aanleiding, zijnde:
− Na de evaluatie van het proefproject met diverse horeca-uitbaters in de Zeelaan voor het plaatsen van
een extra terras op de parkeerplaats voor de horecazaak gedurende de zomermaanden van 2019, is
het opportuun om artikel 10 aan te passen om dit mogelijk te maken.
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
− Na de evaluatie van het proefproject met diverse horeca-uitbaters in de Zeelaan voor het plaatsen van
een extra terras op de parkeerplaats voor de horecazaak gedurende de zomermaanden van 2019, is
het opportuun om artikel 10 in die zin aan te passen.
BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

De beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2018 inzake de aanpassing van artikel 10
van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement wordt ingetrokken.
Art.2: Hoofdstuk 2 - Afdeling III, artikels 10 van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement wordt als
volgt vastgesteld:
Art. 10:
Bijzondere bepalingen van toepassing op terrassen en tijdelijke zomerterrassen op
voetpaden, pleinen en parkeerplaatsen met uitzondering van de Markt
Wijziging artikelen 10, 14, 19 – gemeenteraadszitting van 19 juni 2007
Wijziging artikelen 10 en 13 – gemeenteraadszitting van 23 oktober 2007
Wijziging artikels 10 en 11 – gemeenteraadszitting van 29 maart 2011
Wijziging artikel 10 – gemeenteraadszitting van 28 juni 2011 en 27 september 2011
Artikel 10bis – gemeenteraadszitting van 4 juni 2018

Het plaatsen van terrassen wordt enkel toegestaan voor horeca-uitbatingen. Deze moet
geschieden binnen de gevelbreedte van de desbetreffende handelszaak, zonder een
belemmering te vormen voor de gebruikers van een eventuele gemeenschappelijke ingang van
het gebouw. Niemand mag het voetpad dat voor zijn eigendom, woning of handelszaak is
gelegen, aan anderen afstaan of verhuren voor het plaatsen van terrassen. Het plaatsen van
terrassen wordt slechts toegestaan via een wegvergunning.
De uitbating ervan kan van 1 januari tot en met 31 december en dit kan enkel tijdens de
openingsuren van de horecazaak. Tijdens de officiële sluitingsdagen, die duidelijk leesbaar
geafficheerd moeten zijn, mogen de tafels en stoelen tegen de gevel van de horecazaak
gestapeld worden onder de voorwaarde dat er te allen tijde een vrije doorgang van 1m 50
gegarandeerd wordt. Bij verlofperiodes, waar het aantal sluitingsdagen minimum 3 opeen
volgende dagen zijn, zal de uitbater de stoelen en tafels binnen plaatsen in de handelszaak en
het voetpad volledig vrijwaren van inname.
Indien het terras tijdens de wintermaanden niet zou worden uitgebaat, of bij gebrek aan
onderhoud van het terras, zal de wegvergunning ingetrokken worden.
Terrassen zijn toegelaten met een maximale diepte als volgt:
• in alle gevallen moet ten allen tijde minimaal 1,50 meter voetpad overblijven
• is het voetpad meer dan 3 meter breed, dan mag de helft worden ingenomen
Waar het voetpad geheel of gedeeltelijk over de kadastrale eigendomsgrenzen loopt, worden
deze delen beschouwd als privaat domein met openbaar karakter en gelden dezelfde regels als
is bepaald in vorige alinea.

Art.3:
Art.4:

Bestaande permanente terrassen worden beschouwd als vergund via een wegvergunning.
Wegvergunningen voor terrassen op voetpaden en pleinen kunnen ten allen tijde en zonder
nadelig gevolg voor het gemeentebestuur worden ingetrokken om redenen van openbaar nut of
openbare veiligheid.
De terrassen worden steeds geplaatst tegen de gevellijn. Open terrassen worden niet toegestaan
voor die uitbatingen die reeds beschikken over een uitbreiding aan het gebouw buiten de rooilijn,
behalve evenwel op de voetpaden en pleinen waar open terrassen ingevolge de plaatselijke
toestand uit attractief oogpunt gewenst zijn. Van deze regel kan afgeweken worden indien de
overblijvende vrije strook van het voetpad na plaatsing van de terrassen, minstens 1,50 meter is.
Waar het openbaar domein dit toelaat, kan de uitbater van de horecazaak tijdelijk een extra
zomerterras plaatsen op een parkeerplaats, of op het openbaar domein tussen de
parkeerplaatsen, gelegen voor de horecazaak. Het tijdelijk zomerterras kan ten vroegste
geplaatst worden vanaf de woensdag voor de paasvakantie. Uiterlijk de eerste woensdag na de
herfstvakantie moet het openbaar domein opnieuw volledig vrij gegeven worden.
Het plaatsen van een extra zomerterras wordt slechts toegestaan via een wegvergunning. Voor
het verkrijgen van deze vergunning dient de uitbater een totaalplan in te dienen. Voor het
afbakenen van het tijdelijk zomerterras wordt geopteerd om bloembakken met een maximum
hoogte van +/- 90cm te plaatsen. Wegvergunningen voor tijdelijke zomerterrassen kunnen ten
allen tijde en zonder nadelig gevolg voor het gemeentebestuur worden ingetrokken om redenen
van openbaar nut of openbare veiligheid. De uitbater is verantwoordelijk voor het onderhoud van
het terras, wordt er vastgesteld dat deze voorwaarde niet nageleefd wordt dan zal de
wegvergunning ingetrokken worden.
Op verkeersvrije straten en pleinen kunnen open terrassen toegelaten worden. Het college van
burgemeester en schepenen moet daartoe het plan goedkeuren. Het plan bevat de aanwijzing
van de terrassen aan de instellingen. Voor het plaatsen van windschermen bij deze terrassen is
naast een wegvergunning steeds een stedenbouwkundige vergunning vereist. Indien
windschermen bij deze terrassen worden toegelaten, moeten deze van een uniformiteit getuigen
voor een zelfde plein of straat en wat de materialen betreft, voldoen aan het geen verder is
bepaald in artikel 12 van dit reglement. Bij het plaatsen van terrassen moeten alle openbare
nutsvoorzieningen steeds bereikbaar zijn en toegankelijk blijven voor de openbare diensten. De
wanden van het terras mogen geen uitsteeksels hebben. Sierverlichting is toegestaan voor zover
de veiligheid is verzekerd en geen kabels zichtbaar zijn.
Voorwerpen mogen - mits daartoe een wegvergunning werd bekomen - voor open of gesloten
terrassen worden geplaatst, op voorwaarde dat zij ten allen tijde binnen een strook van 60cm
voor het terras blijven, dat zij niet meer dan 1,30 meter boven de grond komen, en dat ten allen
tijde minimaal 2,50 meter voetpad overblijft.
Deze beslissing treedt in werking op 1 mei 2020.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan :
- de griffie van de politierechtbank te Veurne
- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Veurne
- de politiecommissaris, de heer Marc Tegethoff
- de sanctionerende ambtenaar, mevrouw Marie Declercq
- de dienst lokale economie
- de omgevingsambtenaar, de heer Luc Anno
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