Richtlijnen tijdelijke voorzieningen 2021-2022
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Tijdelijke voorzieningen zijn:
- overkappingen (over terrassen) voor (wachtende) klanten, en sportscholen om buiten te
sporten mits binnen de corona-regels;
- afscherming voor click en collect;
- markeringen voor looproutes;
- andere dergelijke voorzieningen.
Om gebruik te maken van deze tijdelijke voorzieningen moet een aanvraag worden
ingediend voor een omgevingsvergunning in de online Omgevingsloket (OLO) van de
gemeente. Vergunning afgiften zullen sneller plaats vinden dan binnen de wettelijke termijn,
6 weken. Een aanvraag indienen geldt met name voor de overkappingen. Met betrekking tot
de markering voor looproutes en andere dergelijke voorzieningen zal dit intern worden
opgenomen.
Via de online Omgevingsloket en maatwerk zal de aanvraag van de constructie getoetst
worden om te bezien of het passend is binnen de openbare ruimte.
De tijdelijke overkappingen moet aan minimaal 3 zijden open zijn anders wordt het als
binnen ruimte gerekend. Een tent die gesloten kan worden, is dus niet toegestaan.
De begrenzing van de voorziening en eventuele looproutes waar de klanten op 1,5 meter
moeten wachten, moeten duidelijk zijn.
Er mag geen verandering aangebracht worden in de in gebruik gegeven grond van de
gemeente en er mag geen schade worden aangebracht aan de bestrating. Er mag geen
voorziening worden geplaatst dat fietsenstallingen, omwonenden, (gehandicapten)
parkeerplaatsen of openbaar groen hindert.
De toegang voor hulpdiensten blijft te allen tijde gegarandeerd. Hiervoor geldt dat er in het
voetgangersgebied altijd een obstakelvrije strook van ten minste 3,5 meter breed en met
een doorrijhoogte van 4,5 meter vrij moet blijven.
Overkappingen mogen na sluitingstijd blijven staan. Het is de verantwoordelijkheid van de
exploitant om openbare orde en veiligheid te waarborgen.
De ondernemers van het Horecaplein moeten ook voldoen aan de richtlijnen van de
gebruikersovereenkomst. Dit ten behoeve van de uitstraling van het Horecaplein.
Deze richtlijnen gelden tot 1 oktober 2022.

