
S. AKREMI donne lecture du texte suivant :
S. AKREMI geeft lezing van de volgende tekst :
Na een moeilijke periode voor de horeca, heeft het college beslist om tijdelijke terrassen
toe te laten, zodat het cliënteel in alle veiligheid iets kon eten of drinken en de horeca-
uitbaters wat financiële ademruimte zouden kunnen krijgen. In de Wayezstraat kwamen
zelfs houten terrassen. Aan het Dapperheidsplein werd een stuk van de straat afgesloten
om grotere terrassen te maken.

Nu  zou  de  vergunning  maar  tijdelijk  zijn  tot  eind  september  en  ik  hoor  al
restaurantuitbaters die het graag verlengd zouden zien. 

Daarom wil ik u graag volgende vragen stellen:

1) Is er een mogelijkheid om de terrassen langer te laten staan?
2) Indien ja, kunnen we dezelfde houten terrassen ook in andere commerciële straten

toelaten? 

Voorziet u nog andere maatregelen om de handelaars te steunen? 

Mevrouw schepen  E.  ROEX antwoordt  dat  het  college  verschillende  aanvragen  heeft
gekregen voor de verlenging van de terrassen. De feedback dat het college kreeg van
horeca-uitbaters en bewoners is over de hele lijn positief. Ze zal dan ook dinsdag een
voorstel van beslissing voorleggen aan het college met als bedoeling de toelating voor de
voorlopige terrassen te verlengen. Het college zal ook opnieuw het formulier verspreiden
voor horeca-uitbaters die nog geen uitbreiding aangevraagd hebben, zodanig dat ze ook
een vergunning kunnen aanvragen voor een tijdelijk terras, ongeacht de wijk waarin ze
zijn. Er zijn overigens al uitbreidingen op parkeerplaatsen in andere wijken aanwezig. Voor
wat het Dapperheidsplein betreft, hebben we een rondvraag gedaan bij de cafés waar het
straatje werd afgesloten. Ze zijn eenduidig positief hierover. Het college zou dan ook met
de dienst « Mobiliteit » bekijken hoe we de straat autovrij kunnen houden en of we daar
een mooiere oplossing voor kunnen bedenken, binnen de veiligheidsnormen van politie en
brandweer, met eventueel bloembakken en een « plein pied ». Maar dat is iets dat het
college echt nog moet bekijken met de dienst « Mobiliteit ».


