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Goedkeuren van een aanvullend politiereglement op het sluitingsuur van terrassen op openbaar 

domein en openbare plaatsen 

 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, het laatst gewijzigd 

door de wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 maart 2017 houdende goedkeuren van het algemeen 

politiereglement en latere wijzigingen; 

Overwegende dat horecazaken een aanvraag kunnen indienen om tijdelijk openbaar domein in te nemen 

voor het inrichten van een terras; 

Overwegende dat horecazaken ook terrassen op privaat domein uitbaten en dat deze als openbare plaatsen 

bestempeld kunnen worden; 

Overwegende dat het uitbaten van terrassen geluid kan voortbrengen dat luider is dan gewone 

omgevingsgeluiden; 

Overwegende dat het geluid voortgebracht door het uitbaten van een terras niet tot overlast mag zijn voor 

de buurt; 

Overwegende dat, in afwijking van de algemene bepalingen inzake geluidsoverlast van het Strafwetboek, 

een aanvullend reglement wordt voorzien waarbij dit wordt geregeld op vlak van het tijdstip waarop de uitbating 

van een terras op openbaar domein of op openbare plaatsen niet langer wordt toegestaan; 

Op voorstel van de heer Burgemeester waarin een sluitingsuur wordt voorzien van terrassen op openbaar 

domein en op openbare plaatsen om middernacht, zowel op weekdagen als op weekenddagen; 

BESLUIT: 

eenparig 

Artikel 1 – Het sluitingsuur voor terrassen op openbaar domein en op openbare plaatsen wordt vastgesteld om 0 

uur, zowel op week– als weekenddagen. 

Artikel 2 – Dit sluitingsuur wordt opgenomen in een Horecacharter en gecommuniceerd met de horeca-

ondernemer. 

 

Namens de gemeenteraad, 

In opdracht, 

De algemeen directeur,   De voorzitter, 

(get.) ir. Dominik Ronse   (get.) Steven De Maesschalck 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 

  



 

 

 

Ingelmunster, 24 maart 2022 

 

ir. Dominik Ronse 


