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Beste horecauitbater, 

 

Zoals je ongetwijfeld al hebt vernomen, zal de horeca binnenkort mogen heropstarten. Dit is 

vanzelfsprekend heel goed nieuws maar noodzaakt ook heldere afspraken over hoe we dit samen 

praktisch willen organiseren. 

Eén van de aspecten die we dringend moeten regelen, is het onderzoeken van de mogelijkheid om jullie 

vergund terras uit te breiden. Dit moet toelaten om, rekening houdende met de specifieke 

preventiemaatregelen (afstand bewaren, zitten), jullie terras maximaal te kunnen benutten voor het 

veilig ontvangen van klanten. 

Het spreekt voor zich dat een eventuele uitbreiding van een vergund terras, “maatwerk” zal zijn. Bij een 

uitbreiding moet er immers ook rekening worden gehouden met de impact hiervan op het openbaar 

domein en op het maatschappelijk gebeuren op diezelfde locatie. 

 

Enkele voorbeelden om dit te verduidelijken : 

• een uitbreiding kan enkel maar indien een minimale doorgang voor hulpdiensten op het 

openbaar domein kan worden gewaarborgd, 

• een uitbreiding mag geen hinder veroorzaken voor weggebruikers (bv. innemen van een stoep 

of fietspad waardoor voetgangers of fietsers op de openbare weg moeten gaan om rond het 

terras te gaan), 

• een uitbreiding van een terras mag geen hindernis worden voor de doorstroming van mensen in 

een winkelgebied tijdens de openingsuren van de winkels, 

• bij een uitbreiding kunnen er niet meer stoelen worden geplaatst dan voorheen, 

• een uitbreiding van aan mekaar grenzende terrassen moet op mekaar afgestemd worden. 

 

Aangezien de heropstart gepland is op vrij korte termijn, moeten er snel knopen worden doorgehakt 

(per horecazaak, per plein). Daarom vragen we dat jullie een voorstel van eventuele uitbreiding 

uitwerken en bezorgen aan de horeca adviseur van stad Leuven (evert.thys@leuven.be) tegen ten 

laatste woensdag 03 juni. Hij zal, in overleg met jullie en de horecapolitie, jullie voorstel bekijken en een 

concreet plan ter goedkeuring voorleggen aan het stadsbestuur tegen vrijdag 05 juni. 
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Horecazaken die momenteel geen vergund terras hebben, mogen ook een voorstel indienen voor het 

plaatsen van een tijdelijk terras. 

Indien de datum van 03 juni niet haalbaar is, vragen we dat jullie dit melden aan de horeca adviseur. 

Dan kunnen concrete afspraken worden gemaakt over een nieuwe timing. Een eventuele uitbreiding is 

dan vanzelfsprekend hieraan gekoppeld. 

Laten we samen een succes maken van de heropstart ! 
 

 

 

 

 

Hoogachtend 

  

 
Op last van het college: 
de algemeen directeur                    de burgemeester             Schepen van sport, handel en werk 
 
Geertrui Vanloo                               Mohamed Ridouani            Johan Geleyns 

 

 

 

 


