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Beste horecaondernemer,
Van 1 juni tot 1 september heeft de gemeente Hilvarenbeek horecaondernemers tijdelijk extra
ruimte geboden om de terrassen uit te breiden zodat zij aan de coronamaatregelen kunnen voldoen.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de einddatum van de tijdelijke
terrasuitbreidingen te verlengen tot 1 november 2020. In deze brief informeren wij u over de
uitgangspunten.
Uitgangspunten
We hebben een aantal uitgangspunten opgesteld om regie te houden en overlast voor de omgeving
te beperken:
- Tijdelijke uitbreiding van bestaande terrassen in de directe nabijheid van het horecabedrijf is
mogelijk, mits dit wordt gemeld bij de gemeente. Deze meldingsplicht voorkomt
vergunningprocedures en leges.
- Bij tijdelijke uitbreiding gaat het om het vergroten van de oppervlakte, zodat de bestaande
bezoekerscapaciteit haalbaar is in relatie met de anderhalve-meter-eis. Het betreft dus niet
het (tijdelijk) vergroten van de reeds bestaande bezoekerscapaciteit.
- Bij tijdelijke uitbreiding moet in ieder geval rekening gehouden worden met:
o Doorstromingsmogelijkheden voor het reguliere verkeer, voetgangers en
rolstoelgebruikers
o Ongehinderde doorgang voor hulpdiensten en vrije toegankelijkheid van
brandkranen en nooduitgangen
o De uitbreiding van het terras is in de directe nabijheid van het betreffende
horecapand
- Tijdelijke terrasuitbreidingen mogen niet ten koste gaan van de bereikbaarheid van
omliggende woningen en bedrijven. We vragen horecaondernemers, indien van toepassing,
hierover afspraken te maken met de aanwonenden en bedrijven.
- Er mag een tap/buitenbar geplaatst worden voor gebruik door de bezoekers op het terras.
- Er mogen geen geluidsinstallaties worden geplaatst.
- Het plaatsen van parasols is toegestaan. Er mogen geen overkappingen worden geplaatst.
- We hanteren een afwijkende sluitingstijd om overlast voor de omgeving te beperken; het
tijdelijke terras mag geopend zijn tot 00:00 uur op alle dagen van de week.

Gebruik van de openbare ruimte
Gebruik van de openbare ruimte is mogelijk in overleg met de gemeente. Voor ingezette openbare
ruimte berekenen wij geen huur. Bij voorkeur ontvangen wij hiervoor gezamenlijke voorstellen van
horecaondernemers.
Beoordeling meldingen
Wij beoordelen nieuwe ingekomen meldingen voor de tijdelijke uitbreiding van terrassen op de
genoemde uitgangspunten. Indien akkoord staan wij de verruiming van het terras tijdelijk toe tot 1
november 2020. Aan een tijdelijke toestemming kunnen géén rechten worden ontleend bij een
eventueel verzoek tot inrichting van een terras met een permanent karakter. Hiervoor dient immers
de reguliere vergunningsprocedures(s) (exploitatievergunning / drank- en horecawet) te worden
gevolgd. Een aanvraag voor verlenging van huidige terrasuitbreidingen hoeft niet opnieuw te worden
gemeld. Deze worden automatisch verlengd tot 1 november 2020.
Hoe dient u een verzoek bij ons in?
U kunt schriftelijk of via gemeente@hilvarenbeek.nl een melding doen. We vragen u het volgende
mee te sturen
 Naam, adres, postcode en telefoonnummer
 Locatie tijdelijke uitbreiding terras inclusief tekening met afmetingen
 Een tekening van de inrichting van het terras
Tot slot
We willen u met deze verlenging de mogelijkheid bieden om tot het einde van het zomerseizoen
(inclusief herfstvakantie) gebruik te maken van de regeling. We hopen dat we u hiermee wat extra
perspectief kunnen bieden en vertrouwen op de goede intenties van de horecaondernemers. We
vragen horecaondernemers om, bij voorkeur gezamenlijk, plannen te maken die wij toetsen aan de
algemene richtlijnen van de Rijksoverheid en aan onze uitgangspunten.
Het is in het belang van ons allemaal dat we ons houden aan de maatregelen en richtlijnen die door
het Rijk zijn opgelegd. Op die manier voorkomen we dat we weer terugkeren naar strengere
maatregelen. Voor een overzicht van de maatregelen verwijzen wij naar de brancherichtlijnen van de
KHN: https://www.khn.nl/nieuws/protocol-heropening-horeca-1.
Nog vragen?
Neem dan contact op met Mark van Doormaal, medewerker APV/evenementen en bijzondere
wetten, via (013) 505 8300 of stuur hem een e-mail op m.v.doormaal@hilvarenbeek.nl.
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