
 

 

Commune de Woluwe-Saint-Pierre   
Gemeente van Sint-Pieters-Woluwe   Sint-Pieters-Woluwe, donderdag 28 mei 2020 

Covid-19 informatie voor horecazaken 
Afbouw van de inperkingsmaatregelen -  

Tijdelijke uitbreiding van de terrassen 

 
Zoals uitgelegd in onze andere brief van vandaag, en om de toekomstige fase 3 van de afbouw van de 
inperkingsmaatregelen en de heropstart van de horecazaken zo goed mogelijk te begeleiden, heeft de 
gemeente Sint-Pieters-Woluwe besloten om, onder bepaalde voorwaarden en onder voorbehoud van de 
beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, een tijdelijke uitbreiding van de terrassen toe te staan. 
Deze uitbreiding moet het mogelijk maken klanten te onthalen in naleving van de afstandsregels buiten 
de Horecahandelszaak. 
 
De gevraagde uitbreiding moet in principe op het trottoir of op de parkeerplaats vóór de handelszaak 
(maximaal twee parkeerplaatsen), in het directe verlengde van de vestiging, worden geplaatst. De 
aanvragende vestiging moet eerst beschikken over een door de horeca-eenheid afgegeven 
gelijkvormigheidsattest en in orde zijn voor wat betreft de verzekeringen. De indeling van het terras moet 
de veiligheid van de klanten en de voetgangers tegen het straatverkeer garanderen en een ruimte van 
minstens 1,5 m laten om een persoon met beperkte mobiliteit, een kinderwagen, ... te laten doorgaan. 
Het terras zal ook moeten zorgen voor het respecteren van de social distancing en de bijkomende 
veiligheidsvoorwaarden die door de Nationale Veiligheidsraad kunnen worden bepaald voor de 
heropening van de Horeca. 

Het Reglement over de Terrassen blijft van kracht. In het bijzonder verbindt de aanvrager zich ertoe om: 

• Het meubilair op een veilige manier te plaatsen binnen de toegestane perimeter. 
• Alleen tafels, stoelen en parasols te plaatsen op de uitbreiding van het terras. 
• Harmonieus meubilair te gebruiken wat betreft de materialen, de vorm en de kleuren. 

Reclameopschriften mogen niet meer dan 10% innemen van de oppervlakte van de parasol of 
van het meubilair. 

• Al het meubilair elke avond op te ruimen bij sluitingstijd. 
• Terug te keren naar de oorspronkelijke situatie van het terrasplan aan het einde van de periode 

die in de tijdelijke vergunning is vastgelegd. 

Het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Pieters-Woluwe zal de aanvragen onderzoeken en 
een beslissing nemen op basis van de opstelling van de ruimte en van het dossier van de instelling. Het 
indienen van een dossier voor de uitbreiding van het terras mag op geen enkele wijze als vanzelfsprekend 
worden beschouwd. In geval van gunstige beslissing zal het personeel van de dienst Openbare Ruimte van 
de gemeente een markering op de grond aanbrengen. Voor de aanvragen ingediend vóór 2 juni om 18u 
kan er een markering, in de mate van het mogelijke, aangebracht worden, ten vroegste op de datum van 
heropening van de restaurants en onder voorbehoud van de beslissingen van de Nationale 
Veiligheidsraad. Aanvragen die later aankomen, worden zo snel mogelijk behandeld. 

Aanvragen voor tijdelijke terrasuitbreiding moeten via het online formulier worden ingediend. De Dienst 
Lokaal Economisch Leven van de gemeente staat tot uw beschikking voor verdere informatie. U kunt ze 
bereiken op 02.773.07.82 of via e-mail (nstevens@woluwe1150.be). 

 

 

https://frama.link/Terrasse1150


We hopen dat dit het voor u gemakkelijker maakt om uw activiteit opnieuw op te starten. 

 

Wij houden u op de hoogte van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad over de volgende fasen 
van de geleidelijke afbouw van de inperkingsmaatregelen en zullen de specifieke hygiënemaatregelen 
voor de horecasector meedelen zodra deze besloten worden. 

 
Zorg goed voor uzelf en uw naasten. 
 

 
 
 
 
 

Antoine Bertrand 
Schepen van het lokaal Economisch leven 
 


