Onderwerp: Terrassen horeca op de pleinen

Beste heren,
Hopelijk krijgen we snel het nieuws dat de horeca weer open mag. Ik wil jullie graag nu al informeren
over het B&W besluit dat op 2 maart genomen is;
Grotere terrassen
Op het moment dat de terrassen weer geplaatst mogen worden vanuit landelijk beleid geldt dat jullie
ook weer grotere terrassen op de pleinen mogen plaatsen. Hiervoor gelden voor Markt, Munsterplein,
Zwartbroekplein en Stationsplein, dezelfde voorwaarden als verleden jaar (zie tekeningen).
Met de Roerkade wil ik graag een aparte afspraak maken (ik stuur hiervoor een aantal data naar
Raoul), Overige richtlijnen staan onderaan de email. Let wel, het kan zijn dat deze nog aangepast
worden afhankelijk van Rijksmaatregelen.
Geen precario voor de terrassen 2021
In 2021 wordt er geen precario opgelegd voor de terrassen.
Tijdelijke overkappingen voor 2021
In 2020 is door velen al nagedacht over tijdelijke overkappingen. Daar is uiteindelijk door een enkeling
gebruik van gemaakt i.v.m. de lockdown. Ook in 2021 geldt dat er mogelijkheden zijn voor tijdelijke
overkappingen. Wellicht dat men hier in het najaar weer gebruik van wilt maken. Hiervoor dient een
omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Frans
Dings (fransdings@roermond.nl).
Graag deze informatie delen met de ondernemers aan jullie pleinen,
Mochten er vragen zijn, dan hoor ik het graag,
Mvg Loes Peters

Landelijke richtlijnen uitvoering horeca terrassen
U moet aan een tafel zitten.
U moet 1,5 meter afstand houden van andere bezoekers.
Mensen uit 1 huishouden, hoeven geen afstand te houden.
In een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek
risico’s oplevert.
Regionale richtlijnen
-

De openbare orde en (verkeers-) veiligheid mag niet in het geding komen;
Er moet recht worden gedaan aan (de belangen van) alle gebruikers van een locatie of
omgeving;
Er moet rekening worden gehouden met de kwetsbare groepen in de samenleving;
Er moet integraal worden gekeken en niet uitsluitend sectoraal;
Er mag niet voorbij worden gegaan aan inzichten uit – en wetenschap van crowdmanagement
(waaronder de inrichting van de publieke ruimte) en crowd-control (bijsturen van gedrag)

Gemeentelijke richtlijnen voor de horecaconcentratiegebieden (Markt, Munsterplein,
Stationsplein, Zwartbroekplein, Roerkade)
-

-

-

De tijdelijke uitbreiding van terrassen geldt van ? tot 31 december 2021
Bereikbaarheid hulpvoertuigen dient te worden gegarandeerd. Zorg er voor dat de vrije ruimte
van min. 4.5 meter en 4.2 meter vrije doorgangshoogte gewaarborgd blijft.
Wandelpaden om het horecaplein (indien 2 richting) dienen minimaal 5 meter breed en
obstakelvrij te zijn
Er dient ruimte ingericht te worden voor wachtende gasten (niet op doorgaande
wandelpaden).
De horeca is verantwoordelijk voor het wachtrijmanagement
Per plein is op tekening vastgelegd waar de terrasuitbreiding kan plaatsvinden, u dient deze
maatvoering te respecteren.
U dient zelf toestemming te verkrijgen van eigenaren indien u voor een pand terras wilt
houden, waar normaliter geen terras staat.
Ten tijde van de weekmarkten dient het terras te worden opgeruimd (geldt op zaterdag voor
locatie Markt en op woensdag voor locatie Munsterplein).
De locatie van een eventuele toiletwagen dient te worden afgestemd met de gemeente.
Een toiletwagen dient verwijderd te worden ten tijde van de weekmarkt.
Voor locatie Munsterplein geldt specifiek de afstemming met het kerkbestuur. De terrassen
dienen te allen tijde plaats te maken voor activiteiten van de Munsterkerk.
De gemeente zal monitoren of de opzet voldoet aan de door (landelijke, regionale en
gemeentelijke richtlijnen), en kan te allen tijde aanpassingen aan de opzet vereisen indien de
veiligheid onvoldoende geborgd is of wanneer landelijke of regionale richtlijnen dit vereisen.
De huidige exploitatievergunning blijft geldig. Hiervoor hoeft geen gewijzigde aanvraag voor
ingediend te worden.
Huidige regels van de terrasvergunning alsmede de drank en horeca vergunning omtrent
terrassen gelden tevens voor de tijdelijke uitbreiding
Op een terras zijn geen tappunten toegestaan, tenzij noodzakelijk voor de bedrijfsvoering om
de veiligheid voor de bezoekers en werknemers te kunnen garanderen.
U onderhoudt en gebruikt het terras zonder gevaar voor weggebruikers
Als in het belang van de openbare orde, veiligheid, het verkeer of ter uitvoering van openbaar
werk nodig is, verplaatst of verwijdert u het terras op eerste aanzegging van de politie, van of
namens het hoofd van afdeling Bouwtoezicht van de gemeente of van buitengewone
Opsporingsambtenaren (BOA) van de afdeling Stadstoezicht;
Houd 1.5m afstand tussen;
- Stoelen op het terras
- Stoelen in de route waar de voetgangers lopen
- Stoelen van het tijdelijk terras op de weg of in de openbare ruimte en de stoelen op het
terras waar u reeds een vergunning voor heeft.
- Terrassen van andere horecaondernemers.
Zorg voor een vrije ruimte met een straal van 2 meter bij elke (nood) uitgang. Zet er geen
tafels, stoelen of andere voorwerpen
Houd brandkranen of droge blusleidingen bereikbaar
Voorkom brandgevaar en gevaarlijke situaties bij brand
U mag niets vastmaken aan voorwerpen van de gemeente. U mag bijvoorbeeld geen
terrasschoten, parttenten vastmaken in de grond.
Er moet rekening worden gehouden met de kwetsbare groepen/mindervalide in de
samenleving
Op het terras mag geen muziek te horen worden gebracht;

-

Schade aan personen en/of eigendommen van de gemeente en/of derden, welke het gevolg
is van het gebruik van de tijdelijk gedoogde uitbreiding, althans de verstrekte tijdelijke
gedoogverklaring, komt voor rekening van de melder respectievelijk de houder van de
tijdelijke gedoogverklaring. De melder c.q. de houder dient bij het doen van de melding,
althans bij het indienen van het verzoek om een gedoogverklaring aan te geven dat hij de
gemeente voor aanspraken uit dezen hoofde zal vrijwaren.

Beleidsmedewerker economie
06-11 46 44 97

Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven van het laatste nieuws, kijk dan op
www.roermond.nl/service om u aan te melden voor Roermondpost en/of Buurtpost.
| www.roermond.nl |

De gemeente Roermond streeft naar een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling
van vragen. Mocht deze mail toch niet voor u bestemd zijn, wilt u dan de afzender hiervan op
de hoogte stellen? Voor (informatie over) het aanvragen van gemeentelijke producten &
diensten en de servicenormen bij de gemeente Roermond, kunt u terecht op ons digitaal loket
op www.roermond.nl.
Reageert u via mail@roermond.nl dan ontvangt u binnen 4 werkdagen bericht. Gemeente
Roermond maakt geen gebruik van e-mail voor het ontvangen van formele correspondentie.
Ook aanvaardt de gemeente geen aansprakelijkheid bij onjuiste ontvangst. Onder formele
correspondentie verstaat de gemeente Roermond o.a. bezwaarschriften, zienswijzen,
bedenkingen, klachten (ingevolge klachtenregeling), offertes, aanvragen om een
besluit/beschikking (zoals voor een vergunning, een ontheffing, handhaving, gedogen, een
subsidie etc.), verzoeken om beleidswijziging, etc.

