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BIJLAGE 2 : VERORDENING INZAKE HET PLAATSEN VAN 
TERRASSEN OP HET OPENBAAR DOMEIN 
 
Het stedelijk reglement inzake inname van het openbaar domein door terrassen werd goedgekeurd en 
vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad dd. 30 april 2012, en trad in werking, per 1 mei 
2012. 
De Algemene Politieverordening van de stad Menen (APV) dd. 12.06.2012, werd voor het laatste 
gewijzigd en goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 mei 2018. De stedelijke terrasverordening van 
de stad Menen werd laatst gewijzigd in gemeenteraad van 25.05.2018.  
 
Het reglement werd opnieuw grondig gewijzigd en opnieuw vastgesteld in openbare zitting van de 
gemeenteraad dd. 21 december 2022. 
 
 
 
 

STEDELIJKE TERRASVERORDENING 

 

A - Begripsomschrijving 
 
Artikel 1 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:  

Terras Elke inname van het openbaar domein dat privatief in gebruik wordt 
genomen door een horecazaak om dranken en/of voedingswaren voor 
directe consumptie ter plaatse te koop aan te bieden. 

Terrasvergunning Vergunning tot het plaatsen van een terrasconstructie (al of niet los of 
vast) 

Terrasconstructie Zowel vaste als losse elementen, zoals terrasschermen, meubilair 
allerhande, parasols en andere, zonder dat deze opsomming als 
limitatief mag worden aanzien. 

Los terrasmeubilair Alle losse elementen zoals stoelen, banken, tafels, parasols, 
plantenbakken en alle andere objecten die op het terras geplaatst zijn 
ten dienste van het terras, die eenvoudig en onmiddellijk 
wegneembaar en op te bergen zijn.  

Vast terrasmeubilair Alle terrasmeubilair zoals stoelen, banken, tafels, parasols, 
plantenbakken en alle andere objecten die op het terras geplaatst zijn 
ten dienste van het terras, die verankerd zijn in de gevel of op de 
grond en die niet eenvoudig en onmiddellijk wegneembaar zijn. 

Terrasmeubilair Algemeen verzamelnaam voor zowel los als vast terrasmeubilair.  

Parasol Opvouwbare, los op de grond staande constructie op één steun die 
bescherming tegen zon en regen biedt. 

Gevelluifel Een oprolbaar of opvouwbaar scherm boven raam-en/of 
deuropeningen dat bescherming biedt tegen zon en regen, al dan niet 
over de volledige breedte van de gevel, zonder steunpunt op de grond. 

(Zonne-)tent Een afdak van tentdoek op palen.  

Terrasscherm Verticale constructie of wand die bescherming biedt tegen wind, lawaai 
en dergelijke, die een open terras afbakent. 

Verharding Niet-overdekt grondoppervlak dat een bewerking heeft ondergaan 
waardoor het harder wordt en/of beter toegankelijk. 

Terrasvloer Boven op de grond aangebrachte, beloopbare bedekking of 
constructie. 
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Seizoensgebonden 
terras 

 
 
 
 

Een terras dat geplaatst wordt tijdens het terrasseizoen (gedurende de 
periode van 1 februari tot en met 15 december) en eventueel tijdens 
het winterseizoen (gedurende de periode van 21 december tot en met 
31 januari). Concreet betekent dit dat het terras niet gedurende het 
volledige jaar wordt geplaatst op het openbaar domein. 
 

Niet-seizoensgebonden 
terras 

Een terras dat geplaatst wordt gedurende het volledige jaar. 

Open terras Elk niet-overdekt terras waarop losse tafels en stoelen staan binnen 
een vooraf afgebakende zone, al dan niet afgeschermd met 
terrasschermen. 

Overbouwd terras Elk overdekt terras waarvan de overdekking (voor de stabiliteit) 
ondersteund is door één of meer rechtstreeks op de grond steunende 
bouwelementen. De steunende elementen moeten binnen de 
terrasruimte worden geplaatst. De ramen en het dak van de 
constructie kunnen worden verwijderd. 

Gesloten terras Elk overdekt terras dat als uitbreiding dient van een aanpalende 
horecazaak en door bouwmaterialen tot één constructief geheel is 
samengevoegd. De constructie is bedoeld om te blijven staan en is zo 
geconstrueerd dat het cliënteel afgesloten en beschermd is tegen alle 
weersomstandigheden. De ramen en het dak van de constructie 
kunnen niet worden verwijderd.  

Parkeervak Duidelijk afgebakende zone, bestemd tot het parkeren van een 
voertuig langsheen de openbare weg.  

Standaardterras Een standaardterras beperkt zich tot de eigen gevelbreedte van de 
handelszaak en houdt rekening met de doorgang.  
 

Uitbreiding van het 
terras 

Een terras waarbij de terrasconstructie zich niet beperkt tot de eigen 
gevelbreedte. Het terras wordt hierbij geplaatst t.h.v. de aanpalende 
gevel en/of in de nabijgelegen publieke ruimte.  
 

Niet-zaakgebonden 
publiciteit 

Publiciteit om de naamsbekendheid van een merk te vergroten of de 
consumenten te overhalen tot het kopen van een bepaald product. In 
een horecacontext gaat dit vaak over publiciteit voor dranken. 

Zaakgebonden 
publiciteit 

Publiciteit voor de identificatie of bekendmaking van een product, 
dienst of activiteit die onlosmakelijk verbonden is met de locatie waar 
ze is aangebracht. 

Rokersstoep Plaats palend aan de gevel of aan het luifelterras (elk terras dat langs 
boven beschermd is met een luifel), met rokersvoorziening op het 
openbaar domein (onder strikte voorwaarden), bestemd om klanten of 
bezoekers toe te laten buiten te roken, gelet op het algemene 
rookverbod in horecazaken. 
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B - Algemene bepalingen inzake inname openbaar domein en 
openbare weg 
 
Artikel 2 (conform art. 50 APV) 

Het is, zonder schriftelijke en voorafgaande toelating van de bevoegde overheid, verboden: 
1. Enige wijziging aan overheidsgoederen aan te brengen.  
2. … 
3. Een activiteit uit te oefenen die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het 

gedrang kan brengen. 
4. Aan gebouwen langsheen de openbare weg iets vast te hechten of te laten uitsteken. Hierbij 

dienen steeds de nodige voorzorgsmaatregelen genomen te worden inzake stevigheid, 
veiligheid en vlotte doorgang. 

 

Artikel 3 (conform art. 52 APV) 

Elke privatieve ingebruikname van het openbaar domein en de openbare weg is verboden tenzij  
schriftelijke en voorafgaande machtiging door de bevoegde overheid wordt verleend. 
Er dient, behoudens door de vergunnende overheid te verlenen afwijking – op het voetpad of de plaats 
bestemd voor voetgangersverkeer – altijd een vrije doorgang van minstens 1,5 meter over te blijven.  

 

Artikel 4 (conform art. 53 APV) 

Ieder persoon die het openbaar domein of de openbare weg in gebruik neemt, is ertoe gehouden die in 
zijn oorspronkelijke staat te herstellen, en dit onmiddellijk bij het beëindigen van de privatieve inname.  

 

C - Specifieke lokale bepalingen inzake ingebruikname openbaar 
domein en openbare weg door terrassen 
 
Binnen het grondgebied van de stad Menen gelden volgende specifieke bepalingen inzake inrichten en 
plaatsen van een terras: 
 

HOOFDSTUK 1 - VERGUNNINGSAANVRAAG EN MODALITEITEN 
 
Artikel 5 (conform art. 52 APV) 

De aanvraag tot uitbating van een terras op het openbaar domein dient minstens 4 weken vooraf 
schriftelijk te worden ingediend. 
 

Artikel 6 (conform art 59 APV) 

De aanvraag tot machtiging dient volgende documenten te omvatten: 
1. Een aanvraagformulier; 
2. Technische tekeningen; 
3. Een schets van de inplanting;           
4. De nodige attesten;  
5. Eventuele materiaalstalen, foto’s, keuze van terrasmeubilair, keuze van parasols, voorstel 

van scheidingselementen (zoals bloembakken, terrasschermen, …). 
6. In voorkomend geval, alle nodige en nuttige documenten 

 
Elke wijziging, vervanging of verlenging maakt steeds het voorwerp uit van een afzonderlijke en 
expliciete machtiging. 
 

Artikel 7 

Slechts na het effectief verkrijgen van de machtiging tot ingebruikname openbare weg voor de plaatsing 
van een terrasconstructie kan het terras geplaatst worden. 
 

  



Verordening inzake het plaatsen van terrassen op het openbaar domein   5   

Artikel 8 - Nieuwe aanvraag 

1. De kandidaat-vergunninghouder dient minstens 4 weken vooraf een aanvraag aan het college 
van burgemeester en schepenen (via de dienst openbare werken/secretariaat (afdeling 
infrastructuur)) te richten, via het hiertoe voorziene aanvraagformulier, met het oog op de 
ingebruikname van het openbaar domein voor de plaatsing van een terrasconstructie. 

2. Ingeval het een terrasconstructie met vast terrasmeubilair betreft, dient de  
kandidaat-vergunninghouder eveneens een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in te 
dienen. Ingeval een stedenbouwkundige vergunning vereist is, dient ook rekening gehouden te 
worden met de behandelingstermijnen hiervoor. 
Indien het een terrasconstructie betreft waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist 
is, kan de dienst omgeving bijkomende opmerkingen geven in het kader van de goede 
ruimtelijke inrichting.  

3. Het aanvraagdossier dient volledig te zijn, conform de bepalingen hogervermeld in art 6. 
4. De vergunningsaanvraag tot de plaatsing van een terras kan voorgelegd worden aan externe 

diensten voor voorafgaand advies (brandweer, politie, onroerend erfgoed, Agentschap Wegen 
en Verkeer, De Vlaamse Waterweg…).  

 
Artikel 9 - Aanvraag tot verlenging of overname 

Een aanvraag tot verlenging van een bestaande terrasvergunning, met eenzelfde terrasconstructie, 
voor een volgend terrasseizoen gebeurt eveneens via het specifieke aanvraagformulier, gericht aan het 
college van burgemeester en schepenen (via de dienst openbare werken/secretariaat (afdeling 
infrastructuur)). Ook bij overname van een bestaand terras moet de aanvraag door de nieuwe uitbater 
gedaan worden, minstens vier weken voor men de uitbating effectief wenst te beginnen. 
 

Artikel 10  - Aanvraag tot wijziging 

Elke wijziging van terrasinname of terrasconstructie is onderworpen aan een afzonderlijke en expliciete 
aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen. 

 
 
HOOFDSTUK 2 - VERGUNNING TOT PLAATSEN VAN TERRASCONSTRUCTIE 
(‘TERRASVERGUNNING’) - ALGEMENE BEPALINGEN  
INZAKE VERGUNNING EN MODALITEITEN 
 
Artikel 11 - Algemene verplichtingen en modaliteiten verbonden aan de vergunning  

1. De uitbaters van een terras te Menen dienen te allen tijde in het bezit te zijn van een 
vergunning tot plaatsen van een terrasconstructie (‘terrasvergunning’). Deze vergunning bepaalt 
de modaliteiten van plaatsing en inrichting van het terras.  

2. Een terrasvergunning kan slechts verleend worden aan handelszaken voor wie de functie 
‘horeca’ is vergund.  

3. De verleende terrasvergunning draagt een precair karakter. De vergunninghouder kan hieraan 
geen enkel ander recht ontlenen. De vergunning kan te allen tijde om een gemotiveerde reden 
opgezegd worden. 

4. De vergunning tot plaatsing van een terrasconstructie is perceelsgebonden en wordt verleend 
op naam van de natuurlijke persoon die instaat voor de uitbating en is niet overdraagbaar. Een 
nieuwe uitbater moet bijgevolg een nieuwe aanvraag doen. De vergunning kan niet worden 
overgedragen aan een andere uitbater of naar een andere handelszaak in geval van een 
verhuis naar een andere vestiging. 

5. Bij plaatsing van terrassen op gewestwegen wordt voorafgaand het advies en standpunt van de 
wegbeheerder en/of domeinbeheerder gevraagd. (bv. Voor het openbaar domein dat beheerd 
wordt door het Vlaams Gewest zullen bijkomend ook de voorschriften, opgelegd door het 
Ministerie van het Vlaamse Gewest, Administratie Wegeninfrastructuur en Verkeer, opgevolgd 
dienen te worden. Een bijkomende vergunning van bovenvermelde administraties is in dit geval 
vereist.) 

6. De verleende terrasvergunning doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de beheerder van 
het openbaar domein, om de ingebruikname van het openbaar domein in duur te beperken. 

7. De vergunning doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van het stedelijk belastingreglement 
met betrekking tot het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en alle 
andere voorwerpen op het openbaar domein.  
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8. Enkel nadat het college van burgemeester en schepenen de terrasvergunning heeft verleend 
(schriftelijk te bevestigen door de bevoegde dienst), mag de terrasconstructie geplaatst worden, 
en kan het openbaar domein worden ingenomen.  
Ingeval een omgevingsvergunning vereist is voor de gewenste terrasconstructie, kan deze 
constructie pas na ontvangst van de omgevingsvergunning worden geplaatst. De 
terrasvergunning kan wel reeds toelating verlenen voor de inname van het openbaar domein en 
de plaatsing van de niet-vergunningsplichtige terraselementen, mits dit de veiligheid niet in het 
gedrang brengt. 
Indien er sprake is van de plaatsing van een niet-seizoensgebonden terras, is steeds een 
omgevingsvergunning noodzakelijk.  

9. Wijziging of vervanging van de terraselementen of -constructie maakt steeds het voorwerp uit 
van een afzonderlijke en expliciete vergunning.  

10. Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen in de vergunning bijzondere 
voorwaarden op te nemen afhankelijk van de specifieke omstandigheden of de ligging van de 
inrichting. 

11. De vergunning is geldig, te rekenen vanaf de ondertekening door de burgemeester en de  
algemeen directeur. 

12. De vergunning moet steeds op eerste verzoek van een bevoegde controlerende ambtenaar ter 
inzage worden voorgelegd. 

13. Een terrasseizoen wordt vastgesteld voor de periode van 1 februari tot en met 15 december. 
Het terras kan enkel uitgebaat en geopend zijn gedurende het terrasseizoen, met uitzondering 
van:  
- De specifieke voorzieningen voor rokers; 
- De terrassen waartoe een specifieke afwijking werd bepaald; 
- De terrassen waarvoor er een wintervergunning (zie onderstaande bepaling (punt 14)) werd 
aangevraagd. 

14. Het winterseizoen wordt vastgesteld voor de periode van 21 december tot en met 31 januari. 
Hiervoor dient een afzonderlijke specifieke schriftelijke aanvraag worden gericht aan het college 
van burgemeester en schepenen.  

15. Bij niet-seizoensgebonden innames van het openbaar domein gelden de bovenvermelde 
periodes van terras- en winterseizoen (punt 13 en 14) niet. 

16. Het is niet toegelaten om gedurende een langere periode onbenut een terras te plaatsen op het 
openbaar domein. Indien blijkt dat het openbaar domein ten onrechte wordt ingenomen, dan 
kan de vergunning, na voorafgaande waarschuwing, worden ingetrokken.  

17. De toelating voor de plaatsing van een terras op het openbaar domein (inclusief de 
terrasuitrusting zoals vermeld in de verordening inzake het plaatsen van terrassen op het 
openbaar domein) evenals voor alle eventuele aanvullende uitrustingen die in de 
terrasvergunning zijn vermeld, wordt verleend voor een termijn van maximum 5 jaar t.a.v. de 
uitbating. Dit staat los van de eventuele omgevingsvergunning, welke perceelsgebonden is.  

18. Tijdens evenementen ingericht door - of in samenwerking met het stadsbestuur, dient de 
uitbater zich te schikken naar de specifieke instructies van politie, de marktleider, de 
hulpdiensten of het college van burgemeester en schepenen. Dit kan een beperking van de ter 
beschikking gestelde terrasoppervlakte tot gevolg hebben voor de duur van het evenement, 
zonder enig verhaal van de exploitant. 

19. Door het stadsbestuur georganiseerde of goedgekeurde activiteiten, installaties,… hebben 
voorrang op de terrassen. Dergelijke toelatingen gebeuren echter zoveel mogelijk in overleg 
met de betrokken handelszaken. 

20. De houders van een door het college van burgemeester en schepenen verleende 
terrasvergunning, leven strikt de bepalingen na van het algemene politiereglement van de stad 
Menen. Zij houden zich strikt aan alle andere toepasselijke reglementering, teneinde de rechten 
van derden onverkort te laten. 

21. Voor uitzonderlijke gelegenheden waarbij de stad Menen medeorganisator is, of participeert, 
kan extra terrasruimte ingenomen worden. Hierbij zal te allen tijde voldoende vrije doorgang 
worden voorzien voor de voetgangers en de veiligheidsdiensten.  
Bij door het stadsbestuur georganiseerde of goedgekeurde activiteiten kunnen eventueel 
financiële voorwaarden gekoppeld worden aan deze uitbreiding, steeds in overleg met de stad.  

22. In uitzonderlijke omstandigheden, en mits uitdrukkelijke toelating van het stadsbestuur, kan er 
tijdelijk extra terrasruimte ingenomen worden, bovenop de reeds vergunde terrasruimte.  
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HOOFDSTUK 3 - VERGUNNING TOT PLAATSEN VAN TERRASCONSTRUCTIE 
(‘TERRASVERGUNNING’) - BIJZONDERE BEPALINGEN  
EN MODALITEITEN 
 

1) Types terras 

Artikel 12 - Types terras 

1. Terras met los terrasmeubilair:  
Seizoensgebonden (al of niet met uitbreiding van het winterseizoen) open terras.  
Bij dergelijke terrassen dient er enkel een door de stad opgemaakte en goedgekeurde 
terrasvergunning verkregen te worden. Er is hiervoor geen omgevingsvergunning vereist.  

 Artikel 10, 10° van het vrijstellingsbesluit (dd. 22 november 2018) is hier van toepassing. 

 
2. Terras met vast terrasmeubilair: 

o Overbouwd terras 
Voor overbouwde terrassen is er, bovenop de terrasvergunning, ook steeds een 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereist, tenzij:  

 het terras beantwoordt aan artikel 7.2 van het vrijstellingsbesluit (dd. 22 november 
2018).  
Dit betekent concreet dat een terras met een vaste constructie slechts gedurende 4, al 
dan niet aansluitende, periodes van 30 dagen mag worden toegestaan. Op de eerste 
dag van de plaatsing van de constructie begint de periode van dertig dagen te lopen, 
ongeacht of de constructie de volle dertig dagen geplaatst blijft (bijvoorbeeld een pop-
up-terras). 

 het een (zonne-)tent betreft. Dit mag wel op het openbaar domein geplaatst worden 
zonder omgevingsvergunning. 
 

Niettemin en ongeacht de vrijstelling van de omgevingsvergunning dient ieder overbouwd terras 

voorafgaand voorgelegd te worden voor advies bij de stedelijke dienst omgeving, met 

betrekking tot de beeldkwaliteit en inpassing in de goede ruimtelijke ordening.  

De toekenning van vrijstelling dient uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd te zijn door de dienst 

omgeving van de stad.  

o Gesloten terras 
Bij gesloten terrassen is steeds een door de stad opgemaakte en goedgekeurde 
terrasvergunning en een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen 
vereist.  

 

2) Bijzondere voorwaarden m.b.t. de inname van het openbaar domein 

Artikel 13 - Inplanting van het terras op het openbaar domein 

Een terras kan bestaan uit een standaardterras en al dan niet een terrasuitbreiding. 
 
Een standaardterras beperkt zich tot de eigen gevelbreedte van de handelszaak en houdt rekening met 
de doorgang.  
 
Een uitbreiding van het terras kan worden toegestaan t.h.v. de aanpalende gevel en/of in de 
nabijgelegen publieke ruimte mits:  
- uitdrukkelijke vraag aan de wegbeheerder; 
- een schriftelijke toelating van de eigenaar(s) en/of bewoner(s) van de aanpalende gevel (indien 

van toepassing); 
 

Artikel 14 - Looplijnen, verplichte doorgang en toegang 

1. De natuurlijke looplijn dient gevrijwaard te blijven. Het terras dient dus niet standaard tegen de 
gevel te worden geplaatst. Elke situatie zal afzonderlijk worden geanalyseerd door het 
stadsbestuur en/of de politiediensten. De inplanting van het terras kan te allen tijde worden 
gewijzigd door het stadsbestuur in het kader van een goede ruimtelijke ordening en mobiliteit.  
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2. Op de voetpaden dienen de afschermingselementen of terrassen op het voetpad een vrije 
ruimte te laten van tenminste 1,5 meter, berekend vanaf de buitenrand van de boordstenen of 
de belijning van het parkeervak. 

3. Het college van burgemeester en schepenen kan specifieke voorwaarden opleggen omtrent die 
vrije doorgang van 1,5 meter. 
 

Artikel 15 - Parkeervakken 

1. Parkeervakken kunnen deel uitmaken van het voetpad bij de berekening, vermeld in 
voorgaande bepaling. 

2. De inname van 1 of meerdere parkeervakken dient voldoende afgebakend te worden door 
middel van een afsluiting, een scheidingselement, enz. met het oog op de openbare veiligheid.  

3. De inname van een parkeervak kan enkel mits:  
- Het parkeervak is gelegen voor de handelszaak, maximaal voor de gevelbreedte van de 
handelszaak; 
- Het parkeervak is gelegen ter hoogte van de aanpalende gevel, mits:   

o uitdrukkelijke vraag; 
o een schriftelijke toelating van de eigenaar(s) en/of bewoner(s) van de aanpalende 

gevel kan worden voorgelegd en wordt toegevoegd bij de aanvraag.  
- De nodige maatregelen inzake veiligheid worden genomen. 

4. Op sluitingsdagen en verlofperiodes dienen de door een terras ingenomen parkeervakken 
telkens vrijgegeven te worden tenzij het een terras met vast terrasmeubilair (zie artikel 12 - 2) 
betreft.  

5. Het is niet toegelaten om het tijdelijk ter beschikking gestelde parkeervak voor andere 
doeleinden te gebruiken (zoals het parkeren van eigen of andermans vervoersmiddelen, het 
stapelen van materiaal, …).  

 

Artikel 16 - Regels der kunst en herstel oorspronkelijke staat 

De plaatsing van het terras dient te gebeuren volgens de regels der kunst, overeenkomstig de 
aanwijzingen die door de stedelijke diensten worden gegeven en de eventueel bekomen 
omgevingsvergunning. De eventuele bevestiging op de openbare weg dient te gebeuren met 
verankeringspunten. Na wegname van het terras dient het openbaar domein in zijn oorspronkelijke 
staat te worden hersteld. 

 
Artikel 17 - Verankering 

1. De toestand van de verharding van de straat mag in principe niet worden gewijzigd behoudens 
toestemming.  

2. Indien de terrasconstructie dient verankerd te worden, moet deze bevestiging steeds gebeuren 
in overleg met de technische diensten, en na opmaken van een plaatsbeschrijving door de 
stedelijke technische dienst (zoals vermeld in artikel 18). 

3. Dit geldt onverminderd de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
(omgevingsvergunning). 

4. Na wegname van de terrasconstructie dienen de boorgaten telkens te worden opgevuld en de 
bestrating in zijn oorspronkelijke staat te worden hersteld. 

 
Artikel 18 - Opmaak plaatsbeschrijving 

Voorafgaand aan de plaatsing van de terrasconstructie en naar aanleiding van iedere demontering 
ervan dient een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgemaakt te worden, met betrekking tot de 
toestand van het openbaar domein. 
De vergunninghouder zal hiertoe de stad Menen schriftelijk uitnodigen, via mail of aangetekend 
schrijven, uiterlijk tien kalenderdagen voor de voorgenomen plaatsing of demontering.  
Iedere aldus vastgestelde beschadiging van het openbaar domein zal aanleiding geven tot een herstel 
van dit domein, door toedoen van de overheid die het domein beheert en op kosten van de 
vergunninghouder. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de toestand van en het waarborgen 
van de veiligheid op de terrasconstructie. 
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3) Bijzondere hygiënische verplichtingen t.a.v. de uitbater 

Artikel 19 - Hygiënische verplichtingen t.a.v. de uitbater 

1. Het terras moet regelmatig grondig worden gereinigd. Het laten vervuilen van het terras en de 
terrasconstructie kan de intrekking van de vergunning tot gevolg hebben. 

2. Ook greppels en stoep dienen in reine staat te worden gehouden en dagelijks gereinigd. 
3. Afval, sigarettenpeuken of vuilnis, afkomstig van op de terrassen, mag niet in de greppels, 

publieke vuilnisbakken of in de straatkolken terechtkomen en moet op een reglementaire 
manier verwijderd worden. Dit behoort tot het eigen bedrijfsafval. 

4. Een afvalbakje moet voorzien worden aan de toegang tot het terras. 
 

4) Bijzondere verplichtingen inzake de veiligheid t.a.v. de uitbater 

Artikel 20 - Veiligheidsverplichtingen   

1. Alle voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om hinder, ongemakken en ongelukken te 
voorkomen. 

2. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het terras berust volledig bij de uitbater. 
3. De uitbater van het terras blijft verantwoordelijk voor alle schade en ongevallen aan derden of 

aan het openbaar domein, die het gevolg zouden zijn van het plaatsen en uitbaten van een 
terras. 

4. Ieder terras moet zodanig zijn opgevat en geïnstalleerd, dat het onmiddellijk, ingeval van 
gevaar of om veiligheidsredenen, op het eerste verzoek van de burgemeester of zijn 
aangestelde of de hulpdiensten (of van andere personen belast met een opdracht van de stad 
zoals bv. nutsmaatschappijen), moet worden vrijgemaakt. Dit houdt in dat het terras en alle 
ermee verbonden toebehoren onmiddellijk kunnen weggenomen worden door de uitbater of het 
personeel, en dit op eerste verzoek.  
Het tijdelijk wegnemen van het terras brengt voor de vergunninghouder geen recht op 
terugbetaling of schadevergoeding, onder welke vorm ook, met zich mee. 

5. De terrasconstructie dient voldoende zichtbaar te worden gemarkeerd (bijvoorbeeld door middel 
van reflectoren/verlichting).  

6. De uitbater dient er op toe te zien dat de constructie (en de eventueel aangebrachte 
signalisatieborden) veilig en onder alle weersomstandigheden kan blijven staan.  

7. De ondergrondse en bovengrondse hydranten moeten vrij blijven voor de hulpdiensten (1 meter 
rondom de hydrant vrij te houden). 

8. De uitbater dient over de nodige verzekeringen te beschikken (minstens een verzekering 
objectieve aansprakelijkheid tegen brand en ontploffing, een verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid uitbating en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid brand).  

 

Artikel 21 - Opruimen terras 

1. Het terras dient ten laatste tegen 24 uur te worden opgeruimd. Bij vaststelling van overlast, 
veroorzaakt door terrasbezoekers, kan het terras onmiddellijk ontruimd worden door de politie. 

2. Het opruimen van het terras dient zo stil mogelijk te gebeuren om de nachtrust niet te verstoren.  
3. Tijdens sluitingsuren/-dagen van de horecazaak moeten los meubilair en parasols verwijderd en 

gestockeerd worden binnen de eigen zaak, in originele opstelling blijven staan en beveiligd met 
een ketting of gestapeld binnen de terraszone. Het stapelen van meubilair is enkel toegestaan 
als dit op een esthetisch verantwoorde en veilige manier gebeurt. Indien het parkeervak als 
terrasruimte wordt ingenomen, dan gelden bijkomend de bovenvermelde bepalingen (artikel 
15). 

4. Na het terrasseizoen dient alle terrasmeubilair alsook de volledige terrasconstructie verwijderd 
te worden van het openbaar domein, tenzij deze terrasconstructie stedenbouwkundig werd 
vergund en/of het een domeinconcessie betreft. 

5. Eventuele verlichtings- en/of verwarmingselementen die aan de gevel werden bevestigd, 
moeten bij de verwijdering van het terras worden weggenomen van de gevel (met uitzondering 
van eventuele leidingen). 
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Artikel 22 – Verwarming   

1. Binnen de terraszone is verwarming toegelaten. De verwarmingselementen moeten op een 
veilige afstand van mogelijk brandbare materialen aangebracht worden.  

2. Specifieke voorwaarden per soort verwarmingstoestel:  
o Vaste verwarmingsinstallatie:  

 Het toestel dient correct geïnstalleerd te worden. 
 De voorschriften van de producent van het toestel dienen gevolgd te 

worden. 
 De gasinstallatie dient vooraf gekeurd te worden.  
 In geval dat het aanbrengen van een vaste verwarmingsinstallatie aan 

de gevel zichtbaar is vanop het openbaar domein, en bijgevolg een 
invloed heeft op de beeldkwaliteit van de omgeving, dient er een 
aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend worden.  

o Mobiele elektrische installatie: 
 Het toestel dient vooraf gekeurd te worden.  
 De voorschriften van de producent van het toestel dienen gevolgd te 

worden. 
 Dient te voldoen aan de voorschriften in A.R.E.I.. 

o Mobiele installaties/terrasverwarmers op gas:  
 De voorschriften van de producent van het toestel dienen gevolgd te 

worden. 
 Dit wordt enkel toegestaan bij een niet-overdekt terras. 

4. De installatie dient te voldoen aan de reglementering ter zake en de uitbater dient te allen tijde 
de vereiste keurings-en/of conformiteitsattesten voor te leggen op eerste vordering van een 
bevoegde ambtenaar.  

 
Artikel 23 - Verlichting 

1. Binnen de terraszone is verlichting toegelaten. De verlichtingselementen moeten op een veilige 
afstand van mogelijk brandbare materialen aangebracht worden.  

2. Elektriciteit moet aangebracht worden overeenkomstig het AREI.  

 
Artikel 24 - Veiligheidsvoorschriften in geval van de plaatsing van een (zonne-)tent  

Bijkomend aan de veiligheidsverplichtingen (artikel 20) dienen volgende veiligheidsvoorschriften 
gevolgd te worden bij het plaatsen van een (zonne-)tent: 
 

1. Het geraamte van de constructie moet gefixeerd worden aan vaste onderdelen. 
2. Bij stormweer dient men preventief alle losse elementen verwijderen, voorafgaand aan het 

noodweer. 
3. In het kader van onderhoud/interventies, dient de constructie te worden weggenomen op 

eenvoudige vraag door hulp-/of stedelijke diensten. 
4. In het geval er een verwarmingselement wordt geïnstalleerd in de (zonne-)tent: 

- Een installatie op gas wordt niet toegestaan. Ook het gebruik van gasflessen is verboden. 
- Elektrische installaties dienen te voldoen aan voorschriften in A.R.E.I. en dienen geplaatst te 
worden volgens de voorschriften van de producent. 
- Een erkend keuringsattest is vereist alvorens de toestellen aan te sluiten op het openbaar net. 
- Elektriciteitskabels dienen weggewerkt te worden via een kabelgoot. 
- De afstand tussen publiek en verwarmings-(en kook-)elementen moet minstens 2 meter zijn. 
- Voldoende en geschikte blusmiddelen dienen bij de hand gehouden te worden. 

 
Artikel 25 - Leidingen van nutsbedrijven 

1. Leidingen van nutsbedrijven (boven- en ondergrond) of andere leidingen dienen bereikbaar te 
blijven voor interventie zonder de volledige constructie te moeten opbreken. Indien 
genoodzaakt kan toch gevraagd worden om het terras en alle ermee verbonden toebehoren 
weg te nemen. Dit wordt door de uitbater of het personeel gerealiseerd, en dit op eerste 
verzoek. Het tijdelijk wegnemen van het terras brengt voor de vergunninghouder geen recht op 
terugbetaling of schadevergoeding, onder welke vorm ook, met zich mee 

2. Tellers en aansluitingen, vitaal voor het gebouw, mogen niet worden geplaatst in de 
terrasconstructie. Het aanbrengen van bedrading, van welke aard dan ook, op de bestrating 
van het openbare domein is verboden.  

3. Geen enkele opgehangen elektriciteitsbedrading mag de doorgang belemmeren.  
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4. De nodige voorzorgsmaatregelen dienen genomen te worden tot het wegbergen van 
elektriciteitsdraden.  

5. De voorschriften van het AREI dienen strikt nageleefd.  
6. Indien onder de terrasconstructie inspectieputten voor riolering aanwezig zijn, dienen deze 

bereikbaar te blijven voor interventie zonder de volledige constructie te moeten opbreken. 
 

Artikel 26  Muziek   

1. Muziek op een terras is niet toegestaan.  
2. Individuele afwijkingen kunnen worden aangevraagd aan het college van burgemeester en 

schepenen.  
 

 

5) Bijzondere verplichtingen m.b.t. de beeldkwaliteit van de omgeving 

Artikel 27 - Terrasmeubilair 

1. Het meubilair moet geconcipieerd zijn voor terrassen op de openbare weg: het is voldoende 
stevig en getuigt van een kwalitatieve design. Per uitbating vormt het terrasmeubilair een 
kwalitatief geheel.  

2. De aanvrager dient vooraf melding te maken van het type terrasmeubilair dat zal worden 
geplaatst. In het geval het terrasmeubilair wordt vernieuwd, nadat men reeds een 
terrasvergunning heeft bekomen, dient dit opnieuw te worden gemeld.  

3. Individuele afwijkingen kunnen worden aangevraagd aan het college van burgemeester en 
schepenen. Hierbij zal er rekening gehouden worden met de algemene beeldkwaliteit.  

4. Het terrasmeubilair dient te allen tijde in een onderhouden en goede staat te zijn. Bij breuk of 
slijtage dient dit vervangen te worden om het kwalitatief geheel te behouden.  

5. Het terrasmeubilair dient duurzaam te zijn en bestand tegen de impact van het buitenklimaat.  

 

Artikel 28  - Terrasschermen, gevelluifels en (zonne-)tenten  

1. De frontale en zijdelingse terrasschermen dienen maximaal transparant te zijn, tot maximaal 1 
meter vanaf de grond mag hiervan afgeweken worden. Wanneer zijdelingse terrasschermen 
worden gedeeld tussen twee terrasuitbatingen, dienen de respectievelijke uitbaters de nodige 
afspraken hieromtrent te maken.  

2. De terrasschermen worden stevig vastgehecht ofwel moeten zij  buiten de openingsuren 
weggenomen worden. 

3. Gevelluifels, (zonne-)tenten en hun steunconstructie moeten op een hoogte van minimum 2,20 
meter boven het trottoirpeil aangebracht worden.   

4. Specifieke voorwaarden voor terrassen in zones of op centrumpleinen zoals Grote Markt 
kunnen opgelegd worden. 

5. Voor Grote Markt geldt specifiek: Op terrasschermen, gevelluifels en (zonne-)tenten is elke 
vorm van publiciteit verboden. Er kan wel op sobere, esthetisch verantwoorde wijze een 
verwijzing worden gemaakt naar de uitbating in het hoofdgebouw door bijv. het aanbrengen van 
een logo, tekening of naam van de uitbating. Alle andere vormen van publiciteit (stickers, 
affiches, …) zijn strikt verboden. Het logo of de naamgeving van de zaak dient aangebracht te 
worden op het onderste niet-transparante deel van het terrasscherm.  

6. Bij de inrichting van het terras dient er rekening gehouden worden met de algemene 
beeldkwaliteit van de specifieke omgeving.  

 
1. Bijzondere verplichtingen m.b.t. de beeldkwaliteit bij een terras met los 

terrasmeubilair 
 

Artikel 29 - Bloembakken 
 

1. Bloembakken kunnen geplaatst worden ter afscheiding van een terras.  
2. De bloembakken dienen voldoende stevig te zijn en getuigen van een kwalitatief design. Per 

uitbating vormen de bloembakken een kwalitatief geheel met het terrasmeubilair.  
3. De aanvrager dient vooraf melding te maken van het type bloembakken dat zal worden 

geplaatst.  
4. Individuele afwijkingen kunnen worden aangevraagd aan het college van burgemeester en 

schepenen. Hierbij zal er rekening gehouden worden met de algemene beeldkwaliteit.  
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5. De bloembakken dienen te allen tijde in een onderhouden en goede staat te zijn. Bij breuk of 
slijtage dient dit vervangen te worden om het kwalitatief geheel te behouden.  

6. De bloembakken dienen duurzaam te zijn en bestand tegen de impact van het buitenklimaat.  
7. De beplanting is verplicht en dient op een kwalitatieve manier te gebeuren alsook op 

regelmatige basis te worden onderhouden. 

 
Artikel 30  - Parasols 

1. De vormgeving is vrij te kiezen. 
2. De kleur dient te harmoniëren met het totale concept van het terras. Eenzelfde type en kleur 

parasol per uitbating is aangewezen. 
3. Specifieke voorwaarden voor terrassen in zones of op centrumpleinen zoals Grote Markt 

kunnen opgelegd worden. 
4. Voor Grote Markt geldt specifiek dat een sobere uitstraling voor parasols is vereist. De kleuren 

mogen variëren tussen zwart, beige en grijswaarden. Voor eerder vergunde terrassen worden 
parasols toegestaan in een terracottarood. Publiciteit kan enkel op de afhangende boord van de 
parasol.. De publiciteit dient subtiel en uniform te worden aangebracht.  

5. De parasol dient in overeenstemming te zijn met het totaalconcept en de algemene kwaliteit van 
de omgeving. 
 

Artikel 31  - Terrasvloer 

Het aanbrengen van verhoogde vloerelementen of tapijt is niet toegestaan. 

 
2. Bijzondere verplichtingen m.b.t. de beeldkwaliteit bij een terras met vast 

terrasmeubilair 
 

Artikel 32 - Op één lijn  

De voorzijde moet aansluiten op dezelfde lijn als de buurterrassen. In- of uitsprongen zijn in geen geval 
toegelaten. 
De terrasconstructies dienen zo veel als mogelijk één lijn te vormen met de onderscheiden gevels. 
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt, in overleg met de aannemer en de 
vergunninghouder, de aansluithoogte evenals de hoogte van de hoofdstijlen (voorkant terras). 

 
Artikel 33  - Wegneembare constructie  
De constructie moet zodanig zijn dat het terras te allen tijde uit elkaar kan worden genomen. 

 
Artikel 34  - Zonnetent/ gevelluifel als dakbedekking 

1. De maximale hoogte waarop de gevelluifel aan de gevel van het hoofdgebouw is bevestigd, 
bedraagt 3 meter (buitenafmeting). In functie van het architecturale karakter van het 
hoofdgebouw kunnen afwijkingen worden opgelegd.   

2. De minimale hoogte aan de voorzijde van het terras bedraagt 2,20 meter. 
3. De gevelluifel bestaat uit duurzame constructiematerialen (bewegende draagconstructie) en is 

afgewerkt met een zeil.  
4. Er mag, behalve de zonnetent, geen andere dakbedekking (onderdakplaten) gebruikt worden.  
5. De gebruikte kleuren dienen in harmonie te zijn met de andere gebruikte kleuren op het terras. 
6. Specifieke voorwaarden voor terrassen in zones of op centrumpleinen zoals Grote Markt 

kunnen opgelegd worden. 
7. Voor Grote Markt geldt specifiek dat de hoogte van de onderzijde van de afhangende voorrand 

wordt bepaald op 2,20 meter boven de terrasvloer. De afhangende voorranden van alle aan 
elkaar palende terrassen moeten op die manier één lijn vormen. Een sobere uitstraling voor 
gevelluifels is vereist. De kleuren mogen variëren tussen zwart, beige en grijswaarden. Voor 
eerder vergunde terrassen worden zonnetenten/gevelluifels toegestaan in een terracottarood. 
Op de (zonne-)tent/ gevelluifel is iedere vorm van publiciteit verboden. Enkel op de voorflap van 
de (zonne-)tent/gevelluifel is zaakgebonden publiciteit toegelaten. Hierbij zal er rekening 
gehouden worden met de algemene beeldkwaliteit.  
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Artikel 35 - Dragende delen van de zonnetent/ gevelluifel als dakbedekking  

De constructieve delen moeten zich aan de onderzijde van het zeil bevinden.  
(Voor het uitrollen van het tentzeil dient uitsluitend gebruik gemaakt van een (verticaal) 
geleidingssysteem dat deel uitmaakt van de terrasconstructie). 

 
Artikel 36 - Terrasvloer 

1. Het aanbrengen van verhoogde vloerelementen is toegestaan. De optrede is maximaal 15 
centimeter. Om een verbeterde toegankelijkheid te verkrijgen dient plaatselijk een helling 
aangebracht van min. 1,50 meter breedte en max. helling van 10% tot 10 centimeter 
hoogteverschil en max. 8,3% tot 15 centimeter hoogteverschil. De Stedenbouwkundige 
Verordening betreffende Toegankelijkheid is van toepassing.  

2. Het aanbrengen van tapijt is niet toegestaan. 
 
 

HOOFDSTUK 4 - BIJZONDERE BEPALINGEN  
EN MODALITEITEN VOOR HET INRICHTEN VAN EEN ROKERSSTOEP/ TERRAS 
MET ROKERSVOORZIENINGEN 
 

Artikel 37 - Inname openbaar domein 

Horecazaken te Menen kunnen een rokersvoorziening (rokersstoep) inrichten voor hun uitbating. 
De rokersstoep houdt een inname in van het openbaar domein.  

 
Artikel 38 -  Specifieke bestemming  

1. De rokersstoep is specifiek en uitsluitend bestemd om rokers toe te laten buiten te roken. 
2. Bij het voorzien van een rokersstoep is het verboden voor de uitbater of aangestelden van de 

uitbater bediening op de rokersstoep te verlenen.  
3. Eveneens is het verbruik van dranken op de rokersstoep verboden.  

 
Artikel 39 -  Voorwaarden bij inrichting van rokersvoorzieningen/rokersstoep  

Specifiek gelden voor het inrichten van een rokersvoorziening op het openbaar domein volgende 
voorwaarden:  

1. De rokersvoorziening kan enkel ingericht worden: 

 Buiten de periode van het terrasseizoen (periode van 1 februari tot en met 15 december), al 
dan niet met uitbreiding van het winterseizoen (periode van 21 december tot en met 31 
januari); 

 Waar geen terrasvergunning mogelijk is (niet-seizoensgebonden rokersstoep). 
2. De rokersvoorziening moet aansluiten aan de gevel en mag niet verankerd worden in de grond. 
3. De rokersvoorziening moet te allen tijde verwijderd kunnen worden. 
4. Het plaatsen van een terrasvloer is niet toegelaten. 
5. Er dienen voldoende asbakken voorzien te worden. 
6. Er mogen enkel bistrotafels aanwezig zijn en dit met een maximum van 3 stuks - de maximum 

diameter van een bistrotafel is 90 centimeter. 
7. Er mag geen mogelijkheid tot zitten aangeboden worden (geen stoelen, banken, barkrukken, 

e.d.). 
8. Alle tafels en asbakken dienen ’s avonds te worden verwijderd. 
9. De rokersvoorziening mag een maximum diepte innemen van 2 meter te rekenen vanaf de 

voorgevel. 
10. Er dient steeds een doorgang van minstens 1,5 meter gerespecteerd te worden tussen de 

plaats met rokersvoorziening en de rijweg of het parkeervak. 
11. Bij het inrichten van een plaats met rokersvoorziening, dienen de richtlijnen onverminderd te 

worden nageleefd: 

 Inzake hygiënische verplichtingen t.a.v. de uitbater (hoofdstuk 3 - punt 3) 

 Inzake verplichtingen inzake veiligheid t.a.v. de uitbater (hoofdstuk 3 - punt 4) 
12. De uitbater is ertoe gehouden om dagelijks de omgeving op en rond de rokersvoorziening net te 

houden en moet instaan voor het ruimen van het afval, sigarettenpeuken of vuilnis dat door het 
gebruik van de rokersstoep ontstaat. Dit mag niet in de greppels, publieke vuilnisbakken of in de 
straatkolken terechtkomen en moet op een reglementaire manier verwijderd worden. Dit 
behoort tot het eigen bedrijfsafval. 
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13. Het plaatsen van een gevelluifel en/of (zonne-)tent is niet toegelaten, met uitzondering van 
knikarmschermen die aan de gevel worden bevestigd. Knikarmschermen moeten bij het sluiten 
van de handelszaak ingetrokken worden tot tegen de gevel. 

14. Het is niet toegelaten om enige vorm van verwarming of verlichting toe te passen.  

 
Het college van burgemeester en schepenen kan, indien het dit noodzakelijk acht, bijkomende 
voorwaarden opleggen inzake het respecteren van de voorwaarden rond veiligheid, doorgang en 
toegankelijkheid. 

 
Artikel 40  - Melding of aanvraag tot inrichten van rokersvoorzieningen 

1. Tijdens het terrasseizoen 
Op plaatsen waar er tijdens het reguliere terrasseizoen een terras mogelijk is, kan er gedurende 
het terrasseizoen geen afzonderlijke rokersvoorziening op het openbaar domein worden 
ingericht. Het terras kan dan gebruikt worden als voorziening voor rokers, mits een geldige 
terrasvergunning is verkregen.  

 

2. Buiten het terrasseizoen – rokersvoorziening als uitbreiding van een reeds geldig 
verkregen terrasvergunning 
Een rokersvoorziening kan worden ingericht als uitbreiding van een reeds geldig verkregen 
terrasvergunning, als overgangsmaatregel tussen 2 terrasseizoenen in.  
Voor deze rokersvoorziening hoeft geen afzonderlijke aanvraag meer te gebeuren. Een 
schriftelijke melding aan het college van burgemeester en schepenen volstaat. 
De houder van een geldige terrasvergunning moet er steeds voor zorgen dat de via deze 
verordening gestelde verplichtingen inzake de rokersvoorziening, alsook de algemene 
verplichtingen worden nageleefd. 

 

3. De uitbating van een rokersvoorziening zonder terrasvergunning  
Ingeval men geen terrasvergunning heeft voor het plaatsen van een terras, omdat men niet aan 
deze voorwaarden tot het plaatsen van een terras voldoet, kan de uitbater van de handelszaak 
een aanvraag indienen voor het inrichten van een rokersvoorziening, via het formulier 
‘Aanvraag tot het plaatsen van een handelsuitstalling op het openbaar domein van de stad’. 
De houder van een geldige vergunning voor het plaatsen van een handelsuitstalling moet er 
steeds voor zorgen dat de via deze verordening gestelde verplichtingen inzake de 
rokersvoorziening, alsook de algemene verplichtingen worden nageleefd. 
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HOOFDSTUK 5 - NALEVING EN SANCTIES 
 
Artikel 41 

De bepalingen van deze verordening inzake het plaatsen van terrassen op het openbaar domein gelden 
onverminderd de toepassing van de sancties opgelegd in de VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening), ingeval een omgevingsvergunning vereist is. 
 

Artikel 42 

1. Tenzij een wet of een decreet andere strafbepalingen bevat, worden inbreuken op dit 
terrasreglement overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 (GAS-wet) bestraft met een 
gemeentelijke administratieve sanctie (GAS), namelijk een gemeentelijke administratieve 
geldboete van maximum 350 euro. 

2. Het college van burgemeester en schepenen kan bovendien op basis van de wet van 24 
juni 2013 (GAS-wet) overgaan tot:   

 Een administratieve schorsing of intrekking van de door de gemeente afgeleverde 
vergunning voor het terras, tijdelijk of definitief 

 Een tijdelijke of definitieve sluiting van de horeca-inrichting 
 
Deze intrekking of schorsing van vergunning of sluiting van de inrichting, kan opgelegd 
worden, ongeacht de duur van de overtreding, wanneer de terrasconstructie of onderdelen 
ervan: 

 Geplaatst worden buiten de in onderhavige verordening vastgestelde zone 

 En/of in strijd is met de bepalingen van deze verordening inzake het plaatsen van 
terrassen op het openbaar domein 

 En/of in strijd is met de bepalingen van de afgeleverde terrasvergunning 

 En/of in strijd is met de bepalingen inzake een rokersstoep 

 
In dat geval dient op eerste verzoek vanwege de stad het terras ontruimd te worden binnen de 24 uur 
volgens de instructies van de stad. 
Indien aan deze eerste verwittiging geen gevolg wordt gegeven, kan de stad daartoe overgaan op 
kosten en risico van de nalatige uitbater. Hierbij kan de uitbater eventueel opgelopen schade aan het 
materiaal of winstderving onder geen beding verhalen op de stedelijke overheid. 

 
Artikel 43 

Dit reglement treedt onmiddellijk in werking.  
 
Artikel 44 

Dit reglement wordt conform de bepalingen van artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur 
bekendgemaakt via de gemeentelijke webtoepassing alsook ingeschreven in het gemeentelijk register 
der bekendmakingen. 
 

Artikel 45 

Afschrift van dit reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan: 

 De griffie van de provincie West-Vlaanderen, conform artikel 119 Nieuwe Gemeentewet 
(griffie@west-vlaanderen.be) 

 De griffie van de politierechtbank (politierechtbankkortrijk@just.fgov.be) 

 De griffie van de rechtbank van eerste aanleg (srt.parketkortrijk@just.fgov.be) 

 De lokale politie PZ Grensleie (PZ.grensleie@police.belgium.eu) 

 De administratie voor Wegen en Verkeer (West-Vlaanderen) 
(wegen.westvlaanderen@vlaanderen.be);  

 De veiligheidscoördinatoren van de stad Menen en PZ Grensleie 

 De sanctionerende ambtenaren voor de stad Menen (gas@menen.be) 
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