‘CHARTER’ VOOR DE HEROPSTART VAN DE HORECAONDERNEMINGEN

In het kader van de heropstart van de horecaondernemingen, heeft het lokaal bestuur een
charter opgesteld met een aantal basisprincipes. Als iedereen zich houdt aan deze
afspraken, zal de heropening van de horeca vlot en coronaveilig verlopen. Dat is zowel in
het belang van de klanten als in het belang van de horecaondernemers in onze gemeente.
Hieronder staan een aantal basisprincipes om bovenstaand doel te bereiken. Naast deze
principes blijven de horecaregels zoals afgesproken in het nationaal Overlegcomité
uiteraard van kracht.
1. De tijdelijke uitbreiding van terrassen wordt uitgebaat met maximaal respect voor
de belangen van de omwonenden, de leefbaarheid in de nabije omgeving en
teneinde het goed nabuurschap niet te schaden.
2. In de eerste plaats dient de uitbreiding van de terrascapaciteit om meer afstand te
kunnen creëren tussen de gezelschappen. De heropening van de horeca kan
enkel duurzaam zijn op lange termijn door het blijven volgen van de basis-hygiëneen afstandsregels.
3. De afstand van 1,5 meter tussen de gezelschappen moet steeds gegarandeerd
worden. Dit was in Sint-Martens-Latem ook vorig jaar al het geval. De extra
afstand verhindert dat mensen van verschillende gezelschappen te dicht bij elkaar
zitten. Een veiligheidsgevoel creëren is een gedeeld belang van de
horecaondernemers en de klanten.
4. Wat betreft de versterkte muziek op het terras blijven artikel 5 en 8 van het GASreglement onverkort van toepassing1. Er mag geen hinder zijn voor de buurt.
5. Overmatige verlichting kan het goed nabuurschap in gedrang brengen.
Sfeerverlichting bij de tijdelijke terrasuitbreidingen moet passend en discreet zijn
voor de nabije omgeving. Artikel 50 van het GAS-reglement blijft onverkort van
toepassing, ook op privaat terrein.2
6. Pop-up-initiatieven op openbaar domein of op privaat domein zijn
vergunningsplichtig en worden niet toegestaan. Dit om de concurrentiepositie van
de eigen horeca-uitbaters niet te schaden én om het openbaar domein niet te
commercialiseren.
1

Art. 5, §1: Het is verboden geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken, dat kennelijk de rust van de inwoners
in het gedrang brengt, zonder reden of zonder noodzaak als dat toe te schrijven is aan een gebrek aan vooruitzicht en
voorzorg. Art. 8: In de openbare ruimte zijn behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van het lokaal
bestuur het gebruik verboden van: * al dan niet elektronisch versterkte muziek, luidsprekers en versterkers; * alle
soorten ontvang- en zendtoestellen zoals radio’s, televisietoestellen of muziekinstallaties.
2 Art. 50: Het is verboden lichtinstallaties te plaatsen die rechtstreeks binnen schijnen in woongelegenheden of die het
verkeer kunnen verblinden. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van het
lokaal bestuur is het verboden lasers en lichtstralen te gebruiken.

7. In de gemeente wordt het openingsuur en het sluitingsuur van de horeca gevolgd
zoals dat bepaald wordt door de hogere overheid.
8. Overdekte terrassen mogen geen binnenklimaat creëren. Verluchting en ventilatie
zijn essentieel.

6-PUNTENPLAN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN
TIJDELIJKE TERRASUITBREIDING OP OPENBAAR DOMEIN

1. Indien de horeca-uitbater op eigen terrein onvoldoende ruimte heeft om het terras
coronaveilig aan te passen, kan gebruik gemaakt worden van het openbaar
domein. De ondernemer doet hiervoor een aanvraag via https://www.sint-martenslatem.be/aanvraag-terrasuitbreiding-horeca.
2. In de aanvraag geeft de horeca-uitbater weer over hoeveel zitplaatsen het
reguliere terras beschikt, hoeveel van deze plaatsen coronaveilig kunnen
ingericht/aangepast worden op het eigen terrein en voor hoeveel plaatsen hij/zij
tijdelijk gebruik wenst te maken van het openbaar domein.
3. Het gewenste tijdelijke terras op openbaar domein kan niet ingericht worden op
afgebakende parkeerplaatsen of de normale doorgang van het verkeer
belemmeren. De hele mobiliteitscontext wordt mee in rekening genomen.
Daarnaast moet het in harmonie zijn met de omgeving.
4. Na het indienen van de aanvraag zal de horeca-uitbater gecontacteerd worden om
de juiste afspraken te maken omtrent de al dan niet tijdelijke inname van het
openbaar domein. De inname zal vooraf geografisch duidelijk afgebakend worden
om eventuele misverstanden in de toekomst te vermijden.
5. Het uitgebreide terras kan uitsluitend uit zitplaatsen bestaan. Er wordt bediend aan
de tafels en het bedienend personeel moet een mondmasker dragen.
6. De inname van het openbaar domein kan slechts duren tot 15 oktober 2021 en
onder voorwaarde dat alle bovenstaande afspraken gevolgd worden.

