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Met een koudere en nattere periode in het vooruitzicht, en met de beperkingen van het aantal 
klanten ngl. de grootte van de winkels in het achterhoofd, dienen we na te denken over het 
klantencomfort bij slecht weer: 

- Hoe kunnen de klanten de winkels bereiken ? 

- Hoe kunnen onze klanten buiten comfortabel wachten, of hoe kunnen we het wachten vermij-

den  ? 

- Wat dan met de afstandsregels ? 

- Hoe wordt dit op een stijlvolle manier geregeld, zodat dit geen afbreuk doet aan de uitstraling 

van de zaken en de gemeente/stad ? 

  



 

-  

1 Zo pakt slagerij Henk uit Mariakerke bij Gent het aan 
 

Goed gevonden! 

De wachtrijen bij bakkers en slagers: we zijn ze 
ondertussen al wel gewoon, en zolang de zon schijnt 
malen de meeste mensen er niet echt om. Al was dat 
afgelopen weken misschien wel vaak anders. Wie in de 
gietende regen staat te wachten, zal vast minder goed 
gehumeurd van z'n boodschap thuiskomen. Slager Henk 
uit Mariakerke wil zijn klanten die kletsnatte haren 
besparen en vond er iets op. Wie daar niet meer in de 
winkel kan omdat er al teveel klanten staan, kan een 
bieper vragen en terug in z'n wagen gaan zitten. 
Wanneer het jouw beurt is, wordt je opgebiept.  
Innovatieve klantgerichtheid, noemen ze dat! 

 

2 Wat doen de gemeente Oostkamp en de steden Kortrijk en Berin-

gen om te ondersteunen ? 
 

2.1 Oostkamp garandeert een soepele afhandeling procedure wachtruimte voor han-

delszaken 

  

https://www.oostkamp.be/nieuwsdetail/6032/tijdelijk-tentjes-toegelaten-als-wachtruimte-vr-handelszaken
https://www.hln.be/in-de-buurt/kortrijk/kortrijk-legt-afspraken-rond-winterterrassen-vast-uitgebreide-terrasjes-houden-komende-jaren-aan~a5228b88/?fbclid=IwAR3owzB87F0ZghgUiLzT5GKCO_OT1iEQEUGE32O8F1kyqaSBGCrKcLc7vIg
https://www.oostkamp.be/nieuwsdetail/6032/tijdelijk-tentjes-toegelaten-als-wachtruimte-vr-handelszaken
https://cdn.flxml.eu/lt-2170239810-b142cdac608e95c28353668aa3f1ffaccc48f4daedf21a5c


 

2.2 Kortrijk lanceert charter winterterrassen XXL 

 

 

Richtlijnen winterterrassen XXL 

1. Het te bouwen winterterras kan enkel op de XXL terraszone voor de zaak. 

2. Enkel professioneel en duurzaam materiaal, tegen weer en wind bestand, mag. Partytenten zijn verboden. Veranke-
ring in het openbaar domein mag niet. 

3. Het terrasmeubilair is duurzaam en stijlvol. De uitbater is steeds verantwoordelijk voor de juiste plaatsing van tafels en 
stoelen. 

4. Je gebruikt gekeurde verwarmingselementen. Infrarood is een goede keuze. Plaats de verwarming verstandig, zonder 
kabels op de grond. Denk aan het milieu. Plaids en verwarmde kussens zijn ecologisch en gezellig. Gebruik bij voor-
keur LED-verlichting. Meer info: hvzfluvia.be/organiseer-veilig. 

5. Denk aan buren. 80 decibel is de grens. Versterkte buitenmuziek mag niet. 

6. Wie een gevelterras zet, zorgt er voor dat zeker een derde van de wanden doorzichtig is. Een losstaande constructie 
moet één volledig transparante of open wand hebben. 

7. De toegankelijk moet verzekerd worden. Er moet een vrije doorgang van zeker anderhalve meter breed zijn tot de 
voordeur van de zaak. Er moet ook een doorgang van minstens anderhalve meter breed op het trottoir zijn en zeker 
vier meter breed op de rijweg, zodat hulpdiensten makkelijk kunnen passeren. 

8. Hou het terras dagelijks proper. Meubilair stapelen op de terraszone mag niet. 

9. Enkel voor de Grote Markt en de verlaagde Leieboorden: de kleuren van de constructies en terrasmeubilair zijn in 
overeenstemming met het al bestaande meubilair en parasols. Aangewezen kleuren zijn wit, zwart, grijs en/of beige. 

10. Om het gezond te houden, laat je minstens één zijde van het terras open. Zet het meubilair ver genoeg uit elkaar om 
de social distancing van anderhalve meter te respecteren. Voorzien genoeg mogelijkheden om handen te ontsmetten. 
Garandeer een continue aanvoer van verse buitenlucht, door de constructie dus niet volledig af te sluiten. 

 

  

https://www.hln.be/in-de-buurt/kortrijk/kortrijk-legt-afspraken-rond-winterterrassen-vast-uitgebreide-terrasjes-houden-komende-jaren-aan~a5228b88/?fbclid=IwAR3owzB87F0ZghgUiLzT5GKCO_OT1iEQEUGE32O8F1kyqaSBGCrKcLc7vIg
https://www.hln.be/in-de-buurt/kortrijk/kortrijk-legt-afspraken-rond-winterterrassen-vast-uitgebreide-terrasjes-houden-komende-jaren-aan~a5228b88/?fbclid=IwAR3owzB87F0ZghgUiLzT5GKCO_OT1iEQEUGE32O8F1kyqaSBGCrKcLc7vIg
https://www.hvzfluvia.be/organiseer-veilig


 

2.3 Beringen, een winter vol tenten 
 

https://www.internetgazet.be/beringen/een-winter-vol-tenten.aspx 

 

De coronamaatregelen zorgen ervoor dat veel handelaars creatief moeten omgaan met ruimte. De 
afstandsregels zijn nog altijd van kracht en dat zorgt ervoor dat veel zaken met een gebrek aan ruimte 
kampen. In het straatbeeld zien we nu extra tenten staan. Vooral horecazaken hebben hun terras nu 
overdekt. "Het is zo dat in Beringen een terrasvergunning voor een jaar de norm is. Vele andere gemeentes 
geven enkel een terrasvergunning voor de zomer. Dus horecazaken mogen bij ons ook in de winter hun 
terras plaatsen, en er zelfs een tent op zetten, zonder aparte aanvraag op voorwaarde dat de brandweer 
toestemming geeft, en er een doorgang is blijft voor voetgangers", zegt schepen van Economie Werner 
Janssen. 
Andere zaken moeten nog wel een vergunning aanvragen aan de stad. Zo zijn er al enkele aanvragen 
binnen voor onder andere een bakkerij. "Deze vraag kadert dan in het verhaal dat men klanten droog wil 
kunnen laten wachten als er teveel volk in de winkel aanwezig is", zegt de schepen nog.  

https://www.internetgazet.be/beringen/een-winter-vol-tenten.aspx


 

3 Stappenplan comfortabel winkelen: hoe aanpakken ? 

3.1 Voor UNIZO en de gemeente: sensibiliseer de winkels/horecazaken om na te den-

ken over hoe zij bij slecht weer hun klanten stijlvol (!), comfortabel en veilig laten 

wachten of hun bestellingen laten ophalen 
 

Opgelet voor het plaatsen van tijdelijke overkappingen, luifels of tentjes: 

Alles wat voor de zaak komt van “kleine werken” aan de kant van de straat moet een vergunning krijgen, 
ook op privé-grond, bvb een fietsenstalling. Dit geldt niet voor zij- en achterkant.  

Er bestaan wel vrijstellingen voor tijdelijke constructies met uitzondering van publiciteitsinrichtingen, maar ook hier mag de rooilijn niet 
overschreden worden. 

Wanneer is er vrijstelling ? 

     niet langer dan vier keer dertig dagen per kalenderjaar blijven staan. Op de eerste dag van de plaatsing van de constructie begint de 
periode van dertig dagen te lopen, ongeacht of de constructie de volle dertig dagen geplaatst blijft. De periodes van dertig dagen kunnen 
aaneengesloten zijn, maar overlappen elkaar niet  

     niet geplaatst worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied, zoals natuurgebied 

     niet ingaan tegen de algemene bestemming van het gebied 

     niet gepaard gaan met een ontbossing, een wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen, een aanmerkelijke reliëfwijziging of 
een wijziging van waterlichamen 

Probleem hierbij is dat elke begonnen 30 dagen telt voor een periode.  Je kan bvb niet het hele jaar door elk 
weekend zonder toelating een luifel of tentje zetten. 

Opmerking: dit wordt berekend per kalenderjaar. De winter 20-21 loopt alvast over 2 kalenderjaren 😊 

 

  



 

3.2 Wat kan de handelaar doen, wat UNIZO en hoe kan de gemeente faciliteren ? 
 

3.2.1 Wat kan de handelaar doen ? 3.2.2 Hoe kan UNIZO, de gemeente/stad onder-

steunen ? 

Het wachten kan comfortabeler of vermeden worden 
door extra service te voorzien (afhaalfaciliteiten zoals 
automaten, een aparte afhaalbalie of inzet 
technologie) 
 
Wanneer er wordt gewerkt met een tentje of een 
andere wachtconstructie, moet deze stijlvol zijn en 
een meerwaarde betekenen voor de uitstraling van je  
zaak 

De gemeente kan voor bepaalde clusters en 
winkelstraten nadenken over  

- een eenvormig kleur- en materiaalge-
bruik, - 

- zelf materiaal ter beschikking stellen of 
uitlenen bij  een (lokale) leverancier van 
eventmateriaal 

Overweeg om iets te ondernemen samen met je buur 
of winkelstraat  
 
Denk ook aan de fietsers: een overdekte 
fietsenstalling wordt, zeker bij slecht weer, sterk 
gewaardeerd 
 

UNIZO en de gemeente kunnen met clusters van 
winkels of winkelstraten bekijken welke 
gezamenlijke actie nodig is: 

- Eenvormigheid 
- Ter beschikking stellen materiaal 
- Samenhuur van materiaal bij (lokale) leve-

ranciers van event materiaal 
- Crowdcontrol en looplijnen op drukke 

momenten (ondersteuning door lokale 
eventbureau’s) 

Doe op voorhand een aanvraag bij de gemeente en 
hou rekening met volgende randvoorwaarden: 
Veiligheid (stormbestendig, luchtcirculatie gezien 
Corona) – tip: check bij een professionele leverancier 
van tenten 
Voldoende doorgang voor de passanten (1.20m) 
Geen beschadigingen openbaar domein (wegnemen 
tegels, gaten boren…) 
Geen parkeerplaats innemen zonder toelating 

De gemeente of stad dient zich zo te organiseren 
dat aanvragen vlot verwerkt worden (soepele 
beoordeling, snel antwoord) 
 
Een eventuele inname openbaar domein dient ook 
kosteloos te zijn. 



 

 

 

 

Ondersteuning

door de 
gemeente/stad

UNIZO samen met de 
gemeente/stad:

sensibiliseren 
winkeliers/horeca:

comfort voor oa fietsers

wachten aan de zaak/ophalen 
bestellingen - crowdcontrol, 

stijlvolle oplossingen 

Winkelstraten en -
clusters:

vlotte en kosteloze 
vergunning

gezamenlijke acties rond 

wachtcomfort, looplijnen en 
crowdcontrol,

aanbod materiaal,

esthetiek 

Alleenstaande 
winkels/horeca:

vlotte en kosteloze 
vergunning,

aanbod materiaal,

esthetiek


