
ALGEMENE REGELS VOOR TERRASSEN STATIONSPLEIN 

 

De horeca-exploitant, die een terras exploiteert, moet zich houden aan de volgende regels. 

 

OPENINGSTIJDEN 

1. De verstrekking van consumpties is uitsluitend toegestaan tussen 07.00 uur en 00.30 

uur. Uiterlijk 01.00 uur dient het terras ontruimd te zijn. 

  

VEILIGHEID 

2. De terrashouder dient voor voldoende ruimte te zorgen voor minder validen zodat 

deze op een veilige manier gebruik kunnen maken van het terras. 

3. De ingang(en) en nooduitgang(en) moeten vrij blijven van obstakels. 

4. Brandkranen en andere waterwinplaatsen moeten bereikbaar zijn voor brandweer 

voertuigen. 

5. Ten behoeve van het verkeer van hulpverlenende diensten moet de terrashouder een 

doorgaande route met een breedte van ten minste 3.50 meter en een hoogte van 4.20 

meter vrijhouden. 

6. De terrashouder dient kabels en snoeren met goede plakstrips vast te plakken of 

matten hierover te leggen ter voorkoming van struikelen en/of vallen, letsel en 

beschadiging. 

7. Terrasmeubilair en losse voorwerpen moeten zo zijn geplaatst dat per 4 meter een 

voldoende aantal tussenpaden van ten minste 0,6 meter breed vrij blijven voor een 

eventuele snelle en veilige ontruiming. 

8. De terrashouder dient alle aanwijzingen en bevelen van of vanwege de operationeel 

commandant van de politie, de commandant van de brandweer en de gemeentelijke 

handhavingsdiensten, gegeven in het belang van de openbare orde en/of veiligheid, 

stipt en onmiddellijk op te volgen. 

 

LEEFBAARHEID EN OPENBARE ORDE 

9. De exploitatie van een terras moet zodanig gebeuren dat geen situatie ontstaat die een 

ontoelaatbare aantasting van het woon- en leefklimaat oplevert. De exploitant moet er 

op toezien dat de bezoekers van het terras de openbare orde niet verstoren. 

10. Er mogen geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt aan personen die zich in 

staat van dronkenschap bevinden en ook niet aan personen die geen gebruik maken 

van het terras. 

11. Op het terras mag geen levende of mechanische muziek ten gehore worden gebracht. 

12. Het terras moet zodanig gesitueerd zijn dat looproutes voor invaliden niet 

geblokkeerd worden en dat de toegang tot voorzieningen van algemeen nut zoals 

bijvoorbeeld fietsenstallingen vrij blijven. 

 

VOORWERPEN OP HET TERRAS 

13. In de gebieden waar een inrichtingsplan geldt zijn voor het terrasmeubilair alle 

materialen met een natuurlijke uitstraling in bedekte, sobere tinten toegestaan. 

Terrasmeubilair is uniform en past bij het karakter en de sfeer van de omgeving. 

14. In de gebieden waar geen inrichtingsplan geldt is het terrasmeubilair Het 

terrasmeubilair moet een eenheid vormen. 

15. Toepassen van (wind)schermen en bloembakken, in welke vorm dan ook, is niet 

toegestaan. 

16. Parasols mogen niet de afmetingen van het terras overschrijden, moeten inklapbaar en 

verplaatsbaar zijn en mogen niet in de grond zijn verankerd. Een parasol bestaat uit 



tentdoek en/of lichtdoorschijnend materiaal en mag een bescheiden reclametekst op 

de rand voeren  

17. Al het terrasmeubilair moet na sluitingstijd verwijderd zijn. Het meubilair mag, indien 

inpandige opslag niet mogelijk is, alleen (ordelijk) worden opgeslagen tegen de eigen 

gevel.  

Het terrasmeubilair moet ten aanzien van vlamuitbreiding ingedeeld zijn in klasse 2, 

als bedoeld in NEN 6065, uitgave 1991, en NEN 6065/A1,uitgave 1997.  

18. Terrasverlichting is niet toegestaan 

19. Terrasverwarming is niet toegestaan 

20. Indien het terras gedurende één week niet is uitgezet, dient de terrashouder het 

terrasmeubilair van de openbare weg te verwijderen.  

21. Menuborden zijn tijdens openingstijden van het terras toegestaan binnen de 

oppervlakte van het terras, in de vorm van losse, platte menuborden met een 

maximale oppervlakte van 1 m² per zijde. 

22. Op de terrassen dienen voldoende mogelijkheden te zijn om afval in te deponeren. De 

exploitant van het terras is verantwoordelijk voor het aanzien van het openbaar gebied 

waarvan zijn terras deel uitmaakt. Na sluitingstijd dient het terras en de directe 

omgeving ervan schoon en netjes te zijn. 

23. Op de openbare grond waar het terras is geplaatst mogen geen vlonders als vloer van 

terrassen worden aangebracht. 

 

OVERIG 

24. Het terras dient steeds een behoorlijke aanblik te bieden en het terrein mag niet op 

enige wijze beschadigd raken. Er mogen geen voorwerpen in de grond worden 

verankerd.  

25. Terrassen dienen geheel of gedeeltelijk verwijderd te zijn op dagen van  

evenementen, kermis en markten voor zover noodzakelijk om te kunnen voldoen aan 

de veiligheidsvoorschriften onder 2  tot en met 7 van deze regels. 

26. Bij door de burgemeester aan te wijzen grootschalige evenementen mogen terrassen 

alleen uit staan na toestemming van de gemeente 

27. De terrasexploitant dient op eerste aanzegging van de gemeente medewerking te 

verlenen aan projecten zoals herbestrating, reconstructie van wegen, vernieuwing van 

kabels en leidingen en dergelijke, en aan gemeentelijke taken in verband met 

openbare orde en veiligheid, zonder dat hij daaraan enig recht op schadevergoeding 

kan ontlenen. 
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