Actieplan horecaterrassen Mechelen 31/3/2021-31/3/2022.
Kader: Stad Mechelen stelde reeds eerder een actieplan op voor de heropening van de reca
op 8 juni 2020 en een actieplan ‘Winterterrassen’ dat zou ingaan vanaf 1 november 2020.
Door de 2de sluiting van de horeca werd dit winterplan niet uitgevoerd.
Met dit nieuwe plan bereiden we ons voor op een heropening en geven we meteen een
kader voor 1 jaar.
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1. Openbaar domein - terrassenbeleid
1.1 Basisregel
Bij heropening van de horeca en ten einde de maatregel van social distancing te respecteren, worden
tafeltjes uit elkaar geplaatst zodat eens de gasten gezeten zijn, de afstand van 1,5m nog steeds
gerespecteerd is.

1.2 Extra ruimte op het openbaar domein voor terrassen (conform actieplan
heropening juni 2020 en winterterrassen)
We maken op het openbaar domein waar mogelijk extra ruimte vrij voor terrassen.
Algemene principes die ten allen tijde moeten gerespecteerd worden:
-

Min 2 meter vrije doorgang voor voetgangers
Min 4 meter vrije doorgang voor hulpdiensten – in een bocht moet extra ruimte voorzien
worden
Parkeerplaatsen kunnen niet worden ingenomen

Waar mogelijk kan reca dus extra ruimte innemen t.o.v. het standaard vergunde terras. Voor deze
inname dient geen bijkomende aanvraag gedaan te worden bij dienst economie.
Principes die hier gehanteerd worden:
-

-

-

Maximale verdubbeling van het officieel vergunde terras en loodrecht voor het
horecapand. Indien dat niet mogelijk is, kan men uitbreiden in de breedte mits schriftelijke
toestemming van de naastgelegen buur. Deze toestemming is steeds herroepbaar.
Parasols, een menubord en verwarmingselementen (zie verder voor regelgeving) zijn
toegestaan op het uitgebreide terras indien zij de vrije doorgang en social distancing niet
belemmeren. Alle andere attributen zijn er verboden (wimpels, vlaggen, bloembakken…)
In de uitgebreide zone kunnen enkel tafels en stoelen die makkelijk verplaatsbaar zijn
geplaatst worden

Voor de terraspleinen in de binnenstad + stationsbuurt werd op basis van de bestaande
terrasinplanting door de stad de mogelijke uitbreiding zelf in kaart gebracht. Deze houden rekening
met de boven vernoemde principes en het principe van gelijkheid. Horecazaken in gelijke situaties
trachten we op eenzelfde manier te behandelen. De plannen kan u terugvinden op
https://www.mechelen.be/coronavirus/horeca-mechelen Voor zaken die niet gelegen zijn aan
terraspleinen in de binnenstad + stationsbuurt werden er geen plannen opgemaakt. Zaken gelegen
buiten deze zones mogen hun terras uitbreiden volgens bovenstaande principes.
In uitzonderlijke gevallen kan een reca-zaak een afwijking krijgen t.o.v. bovengenoemde principes.
Deze kan online aangevraagd worden bij dienst economie: https://www.mechelen.be/tijdelijkeuitbreiding-terraszone-reca-mechelen . Eens hiervoor goedkeuring ontvangen is, moet deze
goedkeuring geafficheerd worden op een goed zichtbare plaats aan het raam zodat handhaving op
de hoogte is van de toegestane afwijking.

Uitbaters die in de 2 voorgaande periodes een uitzondering verkregen, krijgen een nieuwe
vergunning die moet geafficheerd worden. Dienst economie neemt hierover persoonlijk contact.
Zoals de standaard vergunde terrassen, dienen ook de uitgebreide terrassen die zich in het
marktgebied bevinden, op vrijdagavond weggenomen te worden zodat de zaterdagsmarkt de
voorziene ruimte kan innemen.
Van zodra de eventsector terug mag opstarten, zullen uitgebreide terrassen die in conflict komen
met de ruimte voor een event, ook tijdelijk moeten plaatsmaken. Hierover zal steeds tijdig
gecommuniceerd worden.
Op terraspleinen in de Mechelse binnenstad +stationsbuurt wordt gewerkt met een ambassadeur
per plein. Deze werd in onderling overleg met de stad bepaald en neemt voor het toegewezen plein
de billijke opdeling van de extra toegevoegde ruimte - in overleg met alle betrokken reca-zaken - op
zich.
HORECAPLEIN

NAAM

ZAAK

Grote Markt

Jonas Bosmans

Bar Makadam

Steenweg/Schoenmarkt

Miriam Van Damme

Unwined

Befferstraat/Veemarkt

Christian Michiels

Cosma

Ijzerenleen

Eva Ellegeest

Croque 'n Roll

Vismarkt/Nauwstraat

Raf Pauwels

Bar Popular

Korenmarkt

Pia Indigne

Chili Beans

SintRomboutskerkhof/Wollenmarkt

Medhi Mathlouti

The Chick

Stationsplein

Pascal Vanhimste

The M-eatery

Cultuurplein

Jasper Benn

Kuub

Vijfhoek /OLV straat

Andrea De Smedt

Lief

1.3 Termijn:
De uitbreiding van de terraszone ging in vanaf 8 juni 2020 en wordt nu verlengd tem 31 maart 2022

1. Evenemententerras en zomer/winter-bar
1.1 Definities evenemententerras en zomerbar
Definitie evenemententerras: Een horecaterras wordt evenementieel geëxploiteerd wanneer er
sprake is van plaatsing van een buitentoog en/of animatie op de terraszone. Een evenemententerras
kan aangevraagd worden voor een reeds vergund horecaterras en dat voor één of enkele dag(en)
met een maximum van 6 dagen in totaal per kalenderjaar.
Aanvraag wordt ingediend via het evenementenloket.
In het kader van Corona kan in de periode van 15/3/2021 t.e.m. heropening van de horeca,
uitzonderlijk een evenemententerras aangevraagd worden - in de vorm van tijdelijke installaties voor
take-away - voor maximaal 2 dagen per week. Vanaf opening horeca kan er nog voor max. 5 dagen in
2021 een evenemententerras aangevraagd worden.

Zomer- en winterbar: Een zomer- of winterbar is een evenementieel geëxploiteerd terras
(buitentoog en/of animatie) in de periode van 21/6 tem 21/9 OF 1/12 tem 31/1. Een zomer- of
winterbar kan op een locatie ingericht worden los van een bestaande horecazaak (pop-up). Een
zomer- of winterbar wordt ingericht voor een periode van minimum 7, tijdens zomermaanden
maximaal 100 dagen (binnen wettelijk kader van 4X30) en tijdens wintermaanden maximaal 60
dagen.
Een zomer- of winterbar dient net als andere horeca te voldoen aan volgende regelgeving:
• inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Daarbij moet de juiste
kleinhandelsactiviteit vermeld zijn, met minstens een vestigingsadres op het adres waar de pop-up
store wordt uitgebaat.
• Alle wettelijke bepalingen omtrent o.a. financiën, milieu,…
• Horeca/drankvergunning
• registratie/toelating bij het FAVV (voor de verkoop en bereiding van voedingswaren).
• verzekering en (brand)veiligheid.
• Voor pop-up zaken waar elektronisch versterkte muziek gespeeld wordt, blijven de bepalingen uit
de Vlarem wetgeving van toepassing. Hiervoor kan wel een omgevingsvergunning of –melding vereist
zijn.
• Het bewijs van aangifte Sabam en billijke vergoeding

In het kader van Corona, zal het komende jaar de voorkeur worden gegeven aan zomerbars en
winterbars van lokale (horeca)ondernemers.
Het aantal zomerbars in de stad is gelimiteerd. Voor info kan men zich wenden het
evenementenloket.

2.2. Aanvragen evenemententerras en zomer-/winterbar
Het aanvragen van een evenemententerras of zomer-/winterbar loopt via het evenementenloket:
https://www.mechelen.be/e-loket-evenement-organiseren-melding-en-aanvraag-toestemmingevenement

2. Verwarming
Omwille van Corona trachten we allen zoveel mogelijk in open lucht te vertoeven. Een terras
voorzien van dekentjes of verwarming is ook op minder warme momenten aantrekkelijk voor
klanten.

2.1 Veiligheidsvoorschriften verwarming
Verwarmingstoestellen en verlichting zijn toegelaten op de terrassen indien ze voldoen aan
volgende voorschriften:
- verwarmingstoestellen zijn elektrisch (bij voorkeur infrarood)
- De toestellen gekeurd zijn (certificaat bij aankoop)
- de toestellen en de bijhorende stroomvoorzieningen worden op zorgvuldige wijze geplaatst zodat
het risico op omvallen en/of omtrekken van het verwarmingselement en/of breuk van de leiding
vermeden wordt
- in de onmiddellijke omgeving van het terras een gekeurde brandblusser van minimaal één
bluseenheid aanwezig is.
- De bedrading voor de stroomvoorziening van toegelaten verwarmingstoestellen en
verlichtingstoestellen mag uitsluitend over de openbare weg lopen indien deze zich op een minimale
hoogte van 4 meter boven het straatniveau bevindt en mits inachtname van de nodige
veiligheidsmaatregelen (o.a. breuklijn) of een beperkte afstand van max 3 meter over het openbaar
domein met correcte voorziening van een kabelgoot.
Indien deze bedrading over een privatieve gevel loopt, dient hiertoe de toestemming van de
desbetreffende eigenaar van het pand verkregen te worden.

Opgelet: Het plaatsen van verwarmingselementen aan een gevel van een horecapand is NIET
mogelijk zonder omgevingsvergunning → https://www.mechelen.be/omgevingsvergunning

3.3. Elektriciteitsvoorziening stad
In samenspraak met de stad bekeken worden of elektriciteit kan afgenomen worden van een
nabijgelegen elektriciteitskast van de stad, indien:
-

De bekabeling onmogelijk of zeer moeilijk is op het terras vanuit de eigen zaak

-

Het om een infrarood verwarmingstoestel gaat en/of LED verlichting

De mogelijkheden hiervoor dienen steeds besproken te worden met de stad Mechelen. Gelieve
contact op te nemen met economie@mechelen.be.
Hiervoor zal een jaarlijkse forfait aangerekend worden ten bedrage van € 346,00 per jaar
(driehonderd zesenveertig euro) exclusief BTW ( zie retributiereglement Stad Mechelen)

3. Extra weersbescherming en constructies
Gezien de social distancing moet gerespecteerd worden, is voor vele zaken de capaciteit binnen heel
wat minder dan voorheen. Om dit verlies te compenseren, kan er op de vergunde terrassen – en in
sommige gevallen ook op de uitgebreide zones – een constructie geplaats worden in de periode van
1 nov 2021 t.e.m. 31 maart 2022

Om de heropening van horecazaken in het kader van deze COVID-19 maatregelen te
vergemakkelijken, wijzigt de Vlaamse Regering nu principieel haar besluit tot bepaling van
stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is. Dankzij de wijziging
is tot eind maart 2022 geen omgevingsvergunning vereist voor de plaatsing van niet overdekte en
overdekte terrassen. Wie de terrassen permanent wil plaatsen, ook later in 2022, zal wel een
vergunning moeten aanvragen. De eventuele toelatings- en meldingsplichten voor terrassen in een
beschermde erfgoedcontext blijven van toepassing, ook in 2021. Over dit wijzigingsbesluit wordt
het advies van de Raad van State ingewonnen.

3.1 Mogelijkheden zonder extra toelating
Volgende elementen voor het creëren van een winterterras tijdens de periode 1 nov 2021 – 31
maart 2022 kunnen door iedere horecazaak worden voorzien op het vergunde terras en op de
toegekende uitbreiding (zie 1.2), zonder extra aanvraag/vergunning gezien het om een seizoenterras
gaat:
1) Op standaard vergund terras kan men bescherming voorzien tegen wind en regen door eigen
vergunde parasols met elkaar te verbinden d.m.v. een parasolgoot. Men kan ook parasols van
naastgelegen terrassen met elkaar verbinden indien hiervoor samenwerking is.
2) Eveneens toegestaan zijn zijflappen aan vergunde luifels of parasols. Deze dienen in dezelfde
kleur en kwaliteit te zijn als de vergunde luifel/parasol of (gedeeltelijk) transparant. In geen geval

mag hiermee een volledig gesloten constructie gecreëerd worden. Minimum 1/3 moet
transparant zijn en minimum 2 m dient volledig open te blijven (waarbij het plaatsen tegen een
gevel als gesloten wand wordt aanzien). Een goede luchtcirculatie moet steeds voorop gesteld
worden.
Opgelet: Er kan geen publiciteit aangebracht worden op eventuele zijflappen, tenzij na het
bekomen van een Omgevingsvergunning.

3.2 Constructies met toelating
Men kan ook een standaard vergund terras (en eventuele uitbreiding) winterproof maken door het
plaatsen van een tijdelijke constructie. Hiervoor dient men een gedetailleerde aanvraag (inname,
opstelling, materiaal,…) in te dienen via https://www.mechelen.be/coronavirus/horeca-mechelen en
dient men te voldoen aan volgende voorwaarden:
1. Minimum 1/3 van de constructie moet transparant zijn en min 2 lopende meter volledig
open (waarbij het plaatsen tegen een gevel als gesloten wand wordt aanzien).
2. Constructies zijn kwalitatief, de wanden zijn in een effen uitvoering in (antraciet) grijs,
zwart, beige of transparant (van toepassing indien geplaatst op openbaar domein)
zonder publiciteit.
3. Ondervloeren zijn onder geen enkele vorm toegelaten (van toepassing indien geplaatst
op openbaar domein)
4. Verbod op eigen aankleding van tijdelijke constructie langs buitenzijde (van toepassing
indien geplaatst op openbaar domein).
5. Geen hinder vormen voor de wekelijkse zaterdagsmarkt. In bepaalde gevallen kan een
constructie moeten verplaatst/weggenomen worden voor events op het openbaar
domein of werken aan het openbaar domein.
Voor constructies die verankerd worden aan de gevel of in de grond, dient men een procedure via
het omgevingsloket te doorlopen: https://www.mechelen.be/omgevingsvergunning

