Aanvraagformulier tijdelijke uitbreiding terras
In het kader van de versoepeling van de horecamaatregelen Covid-19
In het kader van de heropstart van de horecasector na de coronamaatregelen kan de gemeente Sint-Gillis
onderbepaalde voorwaarden, tijdelijk een terrasuitbreiding toestaan. Dankzij deze uitbreiding moeten de
horecazaken buiten klanten kunnen ontvangen en tegelijk de afstandsregels respecteren en de geldende
voorschriften.
De gevraagde uitbreiding moet zich op de parkeerruimte net voor de horecazaak bevinden. De aanvrager
moet administratief volledig in orde zijn (vergunning voor de uitbating van een horecazaak afgegeven door
het College van Burgemeester en Schepenen vóór de aanvraag tot tijdelijke uitbreiding van het terras,
naleving van de stedenbouwkundige voorschriften...).
Bij de opstelling van het terras moet rekening worden gehouden met de veiligheid van de klanten en van de
andere gebruikers van de openbare ruimte. Zo moet er een minimumruimte van 1,5 meter overblijven voor
het voetgangersverkeer, vooral dan voor mensen met een beperkte mobiliteit. Ook de regels inzake
toegankelijkheid van de hulpdiensten (DBDMH-normen) moeten worden nageleefd.
Voor terrasuitbreidingen op parkeerruimtes moet de aanvrager een veiligheidsvoorziening (hekken,
plantenbakken,enz.) installeren om het terras van de openbare weg af te bakenen. De aanvrager is
verantwoordelijk voor het plaatsen van die bescherming. Hij moet er ook voor zorgen dat die tot op het einde
van de tijdelijke vergunning op de aangegeven plaats blijft staan.
Het college zal de aanvragen onderzoeken en een beslissing nemen in functie van de indeling van de locatie
en vanhetdossier van dehorecazaakdiede uitbreidingaanvraagt.
Formulier per e-mail opsturen naar horeca.1060@stgilles.brussels
Bij het formulier moet een schema zitten met daarin een materiële voorstelling van de aanvraag
voor eentijdelijke terrasuitbreiding en een gedetailleerde beschrijving van de gekozen
veiligheidsvoorziening (hekken,plantenbakken,enz.).

Merknaam

Naam en voornaam van de zaakvoerder*

Ondernemingsnummer

Uitbatingsadres

Gsm-nummer

E-mailadres

Wie moeite heeft om dit formulier in te vullen of over te maken kan dit via e-mail
(horeca.1060@stgilles.brussels)
of telefonisch ( 02/536.03.95) laten weten.

*Als antwoord op dit formulier, geef ik de toelating aan de gemeente van Sint Gillis mijn gegevens te
behandelen in het kader van dit formulier. De gemeente van Sint Gillis is verantwoordelijk voor de behandeling
van mijn gegevens.
Voor iedere toelichting inzake de behandeling van gegevens van persoonlijke aard, kunt u met ons contact
opnemen op : dpo@stgilles.brussels

