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Op 1 juni mogen de terrassen weer open. Dat is mooi! We wensen je veel succes om
na deze moeilijke tijd weer op te starten. Om dat in goede banen te leiden, hanteren
we in Veldhoven de volgende uitgangspunten.
ALGEMEEN
Vermijd drukte en houd afstand
Mensen mogen nog steeds slechts beperkt samenkomen. Ook moeten ze 1,5 meter
afstand houden van elkaar. Let daarop.
Denk aan de (veiligheids)maatregelen
Het is belangrijk dat je de (veiligheids)maatregelen waarborgt en naleeft. Dat gaat
natuurlijk over de geldende coronamaatregelen. Maar ook over:
• (verkeers)veiligheid
• de bereikbaarheid van hulpdiensten
• gezondheid
• het voorkomen van overlast voor omwonenden
Als ondernemer moet je ervoor zorgen dat aan deze maatregelen wordt voldaan. Je
bent er ook verantwoordelijk voor dat bezoekers en werknemers de maatregelen
nakomen.
Actuele noodverordening is altijd leidend
We kennen de inhoud van de nieuwe noodverordening nog niet. Maar de
noodverordening is wel altijd leidend. Ook als daarin striktere regels staan dan deze
uitgangspunten.
HET TERRAS
Houd je huidige terrascapaciteit aan
Het aantal zitplaatsen op je terras blijft gelijk aan de reguliere capaciteit. Je mag je
terras niet zomaar vergroten.
Uitbreiding op eigen terrein
Lukt het niet om de genoemde maatregelen op je huidige terras na te leven? Kijk dan
of je op je eigen terrein kunt uitbreiden. Het aantal zitplaatsen blijft ook dan gelijk aan
de reguliere capaciteit.
Onder voorwaarden: uitwijken op openbaar gebied
Kun je op jouw eigen terrein niet uitbreiden? Dan kun je eventueel uitwijken op
openbaar gebied. Daarvoor gelden drie voorwaarden:
1. Je dient vooraf een plan in bij de gemeente. Daarin staat duidelijk hoe je het
terras realiseert en wat je doet om de maatregelen na te leven.
2. De veiligheidsregio geeft geen negatief advies over dit plan.
3. De gemeente keurt het plan goed.

Pleinen en wegen
We sluiten pleinen en wegen niet af om grotere terrassen te realiseren. Dit vanwege:
• de openbare orde en veiligheid
• het naleven van de coronamaatregelen
• het voorkomen van grootschalige samenkomsten van mensen
• het voorkomen van overlast bij omwonenden
Geen feestterrassen
Er mag niets ontstaan dat lijkt op een evenement. Samenkomsten van mensen
moeten beperkt blijven.
Vergunningsvrije voorzieningen
Voor vergunningsvrije voorzieningen zoals parasols hoef je geen toestemming te
vragen aan de gemeente. Zolang er maar geen overlast ontstaat en de veiligheid
wordt gewaarborgd.
Vergunningsplichtige voorzieningen
Wil je een voorziening realiseren waarvoor een vergunning nodig is? Dan moet de
gemeente die vergunning eerst verlenen.
Communicatie met omwonenden
Breid jij jouw terras uit? Dan moet jij de omwonenden daarover vooraf op de hoogte
brengen.

