Provincie West-Vlaanderen - Arrondissement Roeselare - Gemeente Lichtervelde
Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad
Zitting : 24 FEBRUARI 2003
Aanwezig : Mevr. Ria Beeusaert-Pattyn, Burgemeester-voorzitter;
G. Huyghe, H. Delameilleure, J. Goethals, Schepenen;
J. Goddyn, F. Gunst, G. Fiems, R. Carpentier, M. Derho, F. Devriendt, Mevr. K.
Desimpel, J. Vandenbussche, R. Vierstraete, T. Handsaeme, Mevr. R. Decloedt,
M. Dereere Mevr. E. Vandenberghe en R. Priem, leden;
I.Vandenbussche, Secretaris
Verontschuldigd: M. Snaet, Schepen
Dagorde : Punt 1 : Goedkeuren aanvulling algemeen gemeentelijk politiereglement houdende
vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor de plaatsing van zomerterrassen op
het openbaar domein
DE GEMEENTERAAD :
Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de Wet van 26 mei 1989, inzonderheid op
artikel 135, § 2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het KB van 30 mei 1989
en volgende, en op de artikelen 123;
Gelet op het algemeen politiereglement vastgesteld door de gemeenteraad dd.18 augustus
1939 en goedgekeurd door de bestendige deputatie op 01 september 1939, en zijn aanvullingen,
Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen bevoegd is tot het vaststellen
van de bijzondere voorwaarden voor het plaatsen van terrassen;
Op voorstel van het college;
Gelet op de bespreking;
Gehoord de Burgemeester, die bevestigt dat het niet de bedoeling was en is om dit
reglement ook bij feestelijkheden toe te passen;
Overwegende dat ter zitting toegevoegd wordt dat ook geen vloeren kunnen aangelegd
worden en dat dit reglement niet geldt bij feestelijkheden, zoals voorgesteld door de fracties
SOMM en Gemeentebelangen;
BESLUIT : eenparig
Art.1. Voor het plaatsen van een zomerterras moet er toelating worden verleend door het
College van Burgemeester en Schepenen . Daartoe dient er een aanvraag ingediend te
worden die een tekening bevat van het terras.
Art.2. Terrassen geplaatst op het openbare domein moeten ten allen tijde voldoen aan
volgende bijzondere voorwaarden :
- het terras mag niet muurvast zijn, het moet ten allen tijde kunnen weggenomen worden.
De aanhechting aan de gevelmuur mag dus in geen geval een constructie vertonen die als
een vaste aanbouw kan aangezien worden;
- het is niet toegelaten een dakbedekking in vaste materialen aan te brengen.
- er mag geen vloerbedekking gelegd worden;
- er moet steeds een vrije doorgang van tenminste één meter vijftig (1,50m) op het trottoir
gelaten worden. De bevoegde overheid kan een grotere afstand opleggen;
- windvang mag, maar moet iedere avond worden dichtgeklapt of weggenomen worden.
- het terras mag ten vroegste geplaatst worden op 01 april en moet weggenomen worden ten
laatste op 31oktober van ieder jaar.
- het terras mag geen gevaarlijke uitsteeksels hebben.
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Art.3. Deze bepalingen vervangen alle vroegere, strijdige bepalingen terzake. Zij gelden
echter niet bij feestelijkheden waarvoor een afzonderlijk reglement wordt opgemaakt.
Art.4. Overtredingen van deze politieverordeningen worden gestraft met politiestraffen voor
zover de wetten, decreten, besluiten en verordeningen geen zwaardere straffen voorzien.
Art.5. Dit besluit wordt bekend gemaakt bij aanplakking.
Art.6. Afschrift van dit besluit wordt binnen de 48 uren in drievoud gestuurd aan de heer
Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen voor kennisgeving aan de bestendige
deputatie van de provincieraad en voor melding in het bestuursmemoriaal van de provincie.
Tevens wordt van dit besluit een afschrift gestuurd aan de griffie van de rechtbank van
eerste aanleg te Brugge en aan de griffie van de politierechtbank te Brugge.
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