
Het college van burgemeester en schepenen 

Besluit

2020_CVB_06096 Tijdelijke aanpassing terrasinplantingsplan Korenmarkt (TIP KoBra) (COVID-
19-maatregelen) - Goedkeuring 

Beslissing: Goedgekeurd in besloten vergadering van 11 juni 2020

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
 de heer Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
de heer Filip Watteeuw, schepen; mevrouw Sofie Bracke, schepen; mevrouw Elke 
Decruynaere, schepen; mevrouw Astrid De Bruycker, schepen; de heer Sami Souguir, 
schepen; mevrouw Tine Heyse, schepen; mevrouw Mieke Van Hecke, schepen; 
mevrouw Annelies Storms, schepen; de heer Bram Van Braeckevelt, schepen; de heer 
Rudy Coddens, schepen
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Luc Kupers, adjunct-
algemeendirecteur; de heer Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Bevoegd: Filip Watteeuw
Betrokken:  Sofie Bracke
 
Juridisch kader
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1.

De beslissing wordt genomen op grond van:
Het politiereglement van 19 maart 1990 op de privatieve ingebruikneming van de openbare 
weg, laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 20 februari 2017.

Het reglement van 23 februari 2016 op de inname van het openbaar domein door 
terrassen, gewijzigd in de gemeenteraad van 24 oktober 2016.

Motivering
Het reglement van 23 februari 2016 op de inname van het openbaar domein door terrassen 
(Terrasreglement), zoals gewijzigd in de gemeenteraad van 24 oktober 2016, bepaalt in artikel 4, 
§7 dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de opmaak en eventuele 
herziening van terrasinplantinsplannen (TIP). Een TIP is een plan van een ruimtelijk afgebakend 
deel van het openbare domein waarop de maximale zones ingetekend zijn die in aanmerking 
kunnen komen voor de plaatsing van terrassen en waarbij specifieke voorschriften geformuleerd 
kunnen worden met betrekking tot de uitrusting, het materiaalgebruik en het uitzicht van de 
terrassen.



Het huidige TIP Korenmarkt (KoBra) werd op 21 oktober 2016 goedgekeurd en gewijzigd bij 
collegebesluiten van 27 oktober 2017 en 14 december 2017.
Op 3 juni 2020 stelde het college van burgemeester en schepenen een afwegingskader en 
procedure vast voor de tijdelijke uitbreiding van terrassen bij de horeca-relance (COVID-19-
maatregelen), onder voorbehoud van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad in dit 
verband. 

Binnen dit kader werd voor de volgende locaties op korte termijn een aangepast of nieuw TIP in 
het vooruitzicht gesteld: Sint-Baafsplein, Vrijdagmarkt, Korenmarkt (KoBra), Oude 
Beestenmarkt, Vlasmarkt, Oostakker Dorp. Deze maatregel betreft enkel een uitbreiding of 
nieuwe vaststelling van de maximale terrasinplanting op deze locaties. 

Het ministerieel besluit van 5 juni 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 
maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-
19 te beperken, bepaalt het volgende: "terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd 
overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect 
voor dezelfde regels als deze die binnen gelden" (artikel 1,§3ter, voorlaatste punt). 

Derhalve kan onverminderd uitvoering gegeven worden aan voormeld afwegingskader en de 
tijdelijke aanpassing van TIP Korenmarkt (KoBra), ten behoeve van een ruimere zonering voor 
horecaterrassen. Behoudens andersluidende bepalingen in dit besluit of beslissingen van de 
Nationale Veiligheidsraad, blijven de andere specifieke voorschriften op deze locatie gelden.

De uitbreidingszone aan de Botermarkt, langs de zijde van het Stadhuis, is onder voorbehoud 
van noodzakelijke innames in het kader van de lopende werken en in functie van ceremonies in 
het Stadhuis. 

Bijgevoegde bijlage(n):

 20200610_AV_COVID_TIP_KOBRA (deel van de beslissing)

Beslissing
Beslist het volgende:

Artikel 1:
Keurt goed de tijdelijke aanpassing van TIP Korenmarkt (KoBra) tot en met 30 september 2020, 
volgens bijgevoegd plan dat integraal deel uitmaakt van dit besluit en met behoud van de 
geldende voorschriften tenzij anders bepaald in dit besluit. 
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