PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - ARRONDISSEMENT LEUVEN - GEMEENTE KORTENBERG

POLITIEBESLUIT van de BURGEMEESTER
ZITTING VAN 30 juni 2020
Alexandra Thienpont, burgemeester

1. Besluit van de burgemeester m.b.t. toelating tijdelijk terras door inname van het openbaar domein in
het kader van COVID-19
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op het artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de algemene bestuurlijke politieverordening van 7 december 2015, zoals gewijzigd op
29 mei 2017 en 7 oktober 2019;
Gelet op het ministerieel besluit van 5 juni 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van
23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID−19
te beperken;
Overwegende dat artikel 1 §3ter bepaalt dat in de inrichtingen die behoren tot de horecasector bij het
ontvangen van klanten minstens de volgende specifieke modaliteiten gelden:
- de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de (klanten van de
verschillende) tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen
wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter;
- een maximum van tien personen per tafel is toegestaan;
- enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
- elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
- het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de zaal;
- het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de keuken, met uitsluiting van
functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd;
- er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving
van een afstand van 1,5 meter;
- terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door
de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
- drankgelegenheden en restaurants mogen tot één uur ’s nachts open blijven, tenzij de gemeentelijke
overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten;
Overwegende dat hoger genoemd artikel uit het ministerieel besluit het gemeentebestuur bevoegdheid
geeft te beslissen voor wat betreft het toelaten van de terrassen door inname van het openbaar domein
te Kortenberg;
Overwegende dat naar aanleiding van het "opstartplan horeca" er enkele vragen kwamen voor het
extra gebruik van het openbaar domein door de handelszaken, zodat zij kunnen voldoen aan de
voorziene veiligheidsvoorschriften;
Overwegende dat het aangewezen is om tegemoet te komen aan de horecasector en een incentive te
geven aan de economische relance en dat wordt voorzien in de mogelijkheid dat onder bepaalde
voorwaarden een tijdelijk terras door inname van het openbaar domein wordt toegestaan;
Overwegende dat horecazaken in Kortenberg waar nodig en mogelijk het openbaar domein mogen
gebruiken en hiertoe eerst een aanvraag richten aan de dienst Ondernemen dewelke afzonderlijk
bekeken en afgetoetst wordt;
Overwegende dat het aangewezen is te voorzien dat een tijdelijke terras wordt aangevraagd voor een
periode van een maand en dat na evaluatie en afhankelijk van de opgelegde maatregelen die periode
kan worden verlengd op aanvraag, zolang de federale COVID-19-maatregelen van kracht zijn;
Overwegende dat verder ook aan volgende voorwaarden dient te worden voldaan:
- de richtlijnen met betrekking tot COVID-19 voor de uitbating van de horeca moeten steeds in acht
genomen worden,
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- het terras mag tot 22 uur in gebruik genomen worden, in naleving van de regels inzake
geluidsoverlast. Daarna moet het worden opgeruimd en mogen er geen klanten meer plaats nemen,
- de zaakvoerder zorgt op eigen last voor (terras)meubilair. Dat materiaal kan vereist worden door het
bestuur of de politie omwille van de openbare veiligheid,
- er moet voor voetgangers en minder mobiele mensen altijd een obstakelvrije loopweg worden
voorzien van minimaal 1,5 meter breed en 2,2 meter hoog en een doorgang voor de hulpdiensten
verzekerd worden.
Overwegende dat indien afspraken niet worden nageleefd en andere mensen in gevaar worden
gebracht, het noodzakelijk is dat het gemeentebestuur zal moeten ingrijpen door de intrekking van de
toelating en de horecazaak in het kader van openbare veiligheid en gezondheid per
burgemeestersbesluit zal worden gesloten;
Besluit:
Artikel 1: De burgemeester laat terrassen door inname van het openbaar terrein toe te Kortenberg, mits
het respecteren van alle opgelegde maatregelen in het kader van coronavirus COVID-19, waaronder:
- de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de (klanten van de
verschillende) tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen
wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter,
- een maximum van tien personen per tafel is toegestaan,
- enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan,
- elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten,
- het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de zaal,
- het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de keuken, met uitsluiting van
functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd,
- er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving
van een afstand van 1,5 meter.
En wanneer aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
- een aanvraag tot toelating tijdelijk terras door inname van het openbaar domein in het kader van
COVID-19 door de horecazaak dient te worden gericht aan de dienst Ondernemen dewelke
afzonderlijk bekeken en afgetoetst wordt,
- een tijdelijke terras wordt aangevraagd voor een periode van een maand en na evaluatie en
afhankelijk van de opgelegde maatregelen kan die periode worden verlengd op aanvraag, zolang de
federale COVID-19-maatregelen van kracht zijn,
- het terras mag tot 22 uur in gebruik genomen worden. Daarna moet het worden opgeruimd en mogen
er geen klanten meer plaats nemen,
- de zaakvoerder zorgt op eigen last voor (terras)meubilair. Dat materiaal kan vereist worden door het
bestuur of de politie omwille van de openbare veiligheid.
- er moet voor voetgangers en minder mobiele mensen altijd een obstakelvrije loopweg worden
voorzien van minimaal 1,5 meter breed en 2,2 meter hoog en een doorgang voor de hulpdiensten
verzekerd worden.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze
beslissing.
Artikel 3: Dit besluit zal ter bekrachtiging worden voorgelegd op de eerstvolgende gemeenteraad van
7 september 2020.
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Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op 30 juni 2020.
Op bevel,
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