Algemene regels voor het terras
1.
Het terras mag vanaf 7.00 uur worden geplaatst. Uiterlijk om 1.00 uur dient het terras
volledig ontruimd te zijn van publiek en meubilair.
2.
Nauwlettend wordt zorggedragen dat door de exploitatie van het terras in
onmiddellijke omgeving van de inrichting de openbare orde en veiligheid niet wordt
verstoord en het woon- en leefklimaat niet wordt aangetast.
3.
Op het terras mag geen akoestische of versterkte muziek ten gehore worden
gebracht.
4.
Objecten ten behoeve van het bereiden van etenswaren of dranken mogen uitsluitend
op het terras geplaatst worden wanneer geen aantoonbare hinder voor omwonenden
ontstaat en de brandveiligheid gewaarborgd is.
5.
Alle objecten (meubilair, waaronder ook o.a. plantenbakken, zijwanden, parasols,
stoepborden) worden geplaatst binnen de terrasafmetingen en moeten na sluitingstijd
verwijderd zijn. Objecten mogen, indien inpandige opslag niet mogelijk is, alleen
ordelijk worden opgeslagen tegen de eigen gevel en het meubilair dient onbruikbaar
gemaakt te zijn.
6.
Zijwanden zijn uitsluitend toegestaan bij gevelterrassen, moeten demontabel zijn, een
hoogte van maximaal 1,80 m hebben en transparant zijn vanaf een hoogte van 1.00
meter. Parasols die in de grond verankerd zijn, mogen ingeklapt blijven staan, als het
terras dagelijks wordt uitgezet. Stoepborden op het terras zijn alleen toegestaan in de
vorm van menuborden.
7.
Op de openbare grond waar het terras is geplaatst mag zonder expliciete
toestemming van de gemeente geen ondergrond als vloer van terrassen worden
aangebracht en het terrein mag niet op enige wijze beschadigd raken. Er mogen geen
voorwerpen in de grond worden verankerd tenzij hiervoor toestemming is gegeven
door de grondeigenaar.
8.
In het belang van de handhaving van de openbare orde en veiligheid bij evenementen
of in het geval van bijzondere omstandigheden kan de burgemeester besluiten om op
door hem bepaalde locaties tijdelijk geen of indien mogelijk een gedeeltelijk terras toe
te staan. Tijdens de gemeentelijke markt op de Grote Markt en de Botermarkt mogen
de aangrenzende horecagelegenheden uitsluitend een gevelterras plaatsen.
9.
De terrasexploitant dient op eerste aanzegging van het bevoegd gezag medewerking
te verlenen aan projecten zoals herbestrating, reconstructie van wegen, vernieuwing
van kabels en leidingen, onderhoud aan gebouwen en dergelijke, en aan
gemeentelijke taken in verband met openbare orde en veiligheid.
10.
De terrashouder dient alle aanwijzingen en bevelen door of namens politie,
brandweer en gemeente, gegeven in het belang van de openbare orde en/of
veiligheid, stipt en onmiddellijk op te volgen.

