
 

 

 

De burgemeester van de gemeente Hellendoorn, 

BESLUIT: 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2:28 a van de 

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2009 (APV) 

vast te stellen de volgende beleidsregel: 

“Algemene regels terrassen gemeente Hellendoorn 2018” 

Artikel 1 Begripsbepalingen: 

In deze afdeling wordt verstaan onder: 
1. Gevelterras: een terras dat direct tegen de buitengevel van de ter plaatse gevestigde 

openbare inrichting (horecabedrijf) wordt geplaatst. 
2. Eilandterras: een terras dat gescheiden is van de gevel van de openbare inrichting 

(horecabedrijf) door bijvoorbeeld een fietspad of rijweg. 
3. Evenement: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak zoals genoemd in de 

artikelen 2:24 tot en met 2:25 APV 
4. Openbare inrichting: 

a. een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of 
clubhuis; 

b. elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een 
omvang alsof zij bedrijfsmatig is logies wordt verstrekt, of dranken worden geschonken of 
spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. 

5. Openbare ruimte: voor publiek vrij toegankelijk gebied (hieronder begrepen ook de 
openbaar toegankelijke ruimte in overdekte winkelcentra, niet zijnde de binnenruimte van 
winkelpanden). 

6. Terras: een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van het horecabedrijf 
waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken 
kunnen worden geschonken en genuttigd en/of spijzen voor directe consumptie kunnen 
worden bereid, verstrekt en genuttigd. 

7. Weg: een weg als bedoeld in artikel 1, lid 1 sub b van de Wegenverkeerswet 1994. 

 

Artikel 2 Algemene voorwaarden voor een terras 

1. Een terras mag uitsluitend in de periode van 1 maart tot 1 november worden geplaatst. 
2. Voor het terras geldt dat deze om 0.00 uur wordt gesloten, met uitzondering van vrijdag op 

zaterdag en van zaterdag op zondag, dan dient het terras te worden gesloten om 01.00 uur.  
3. Het terrasmeubilair dient buiten de openingstijden ongeschikt voor gebruik te worden gemaakt 

zodat bezoekers of anderen hiervan dan geen gebruik meer kunnen maken. 
4. Bij het gebruik van het terras mag geen gevaar of hinder voor het verkeer of de 

verkeersdeelnemers ontstaan.  
5. Een terras mag uitsluitend worden geplaatst indien een vrije loopruimte van 1,5 meter, 

gerekend vanaf de weg/fietspad/groenstrook kan worden gegarandeerd. 
6. De aangegeven looplijn voor blinden en slechtzienden moet worden vrijgehouden, aan 

weerszijden van deze looplijn moet een afstand van 50 cm worden vrijgelaten.  
7. De exploitant van het terras dient het terras en de naaste omgeving schoon te houden. 
8. Op het terras mag geen muziek ten gehore worden gebracht.  
9. Aan een (onderdeel van een) terras mogen zich geen uitstekende delen bevinden. 
10. Eventueel aanwezige brandkranen en of andere waterwinplaatsen moeten vrijgehouden 

worden. 



11. Voor het in gebruik nemen van openbare grond wordt een vergoeding in rekening gebracht.  
12. Een terras dient op eerste aanzegging tijdelijk te worden verwijderd indien dit noodzakelijk is 

in verband met de uitvoering van werken, het houden van evenementen, in het belang van de 
verkeersveiligheid, dan wel ter realisering van overige gemeentelijke plannen. 

13. Aanwijzingen van brandweer, politie en de daartoe aangewezen gemeenteambtenaren met 
betrekking tot het terras dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. 

 

Artikel 3 Aanvullende voorwaarden gevelterras 

1. Een gevelterras mag tot maximaal 3 meter uit de voor- en/of zijgevel van de bijbehorende 
openbare inrichting worden geplaatst en mag niet breder zijn dan de voor- en of zijgevel van 
de horecagelegenheid waartoe het terras behoort, tenzij anders weergegeven op 
bijbehorende kaarten behorende bijlage 1. 

2. Een vrijstaande horecagelegenheid en een hoekpand mogen aan maximaal twee gevels een 
terras hebben. 

3. Op een gevelterras mogen uitsluitend tafels, stoelen, parasols, mobiele windschermen, 
mobiele bloembakken en menuborden worden geplaatst.  

4. Onderdelen van het terras mogen op geen enkele wijze in, op of aan de ondergrond worden 
verankerd. 

5. Op een gevelterras is terrasverwarming toegestaan tot 23.00 uur, mits deze zodanig zijn 
geplaatst, dat geen gevaar bestaat voor bezoekers van het terras en/of passanten. 
Onverminderd het voorgaande, blijven de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit van 
toepassing. Open vuur is verboden.  
 

Artikel 4 Aanvullende voorwaarden eilandterras 

1. Een eilandterras is daar toegestaan, waar dat is aangegeven op de kaarten behorende bij 
bijlage 2. 

2. Op een eilandterras mogen uitsluitend tafels, stoelen, parasols en mobiele bloembakken als 
afscheiding worden geplaatst.  

3. Onderdelen van het terras mogen op geen enkele wijze in, op of aan de ondergrond worden 
verankerd. 

4. Op een eilandterras is terrasverwarming toegestaan tot 23.00 uur, mits deze zodanig zijn 
geplaatst, dat geen gevaar bestaat voor bezoekers van het terras en/of passanten. 
Onverminderd het voorgaande, blijven de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit van 
toepassing. Open vuur is verboden. Ui  

 

Inwerkingtreding en intrekking 

Deze algemene regels voor terrassen treden in werking met ingang van de eerste dag na die van 
bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de huidige algemene regels voor terrassen d.d. 22 

februari 2011 (kenmerk 11INT00330) en 29 maart 2011 (kenmerk 11INT00658). s. Er is wel Europese 

regelgeving waar dergelijke apparatuur aan moet voldoen. Koninklijke Horeca Nederland Vastgesteld 

door de burgemeester van de gemeente Hellendoorn op dinsdag 3 juli 2018, 
 

 

Mevrouw A.H. Raven BA 

Bijlage 1 Uitzonderingen algemene regels voor het plaatsen van een terras 

A. Grotestraat 91 te Nijverdal  
B. Grotestraat 152 te Nijverdal  
C. Grotestraat 167 te Nijverdal 
D. De Joncheerelaan 2 en 4 te Nijverdal  
E. De Joncheerelaan 6/8 te Nijverdal  



F. Nieuw Dunant te Nijverdal – terrasvrije zone 
G. Rijssensestraat 73 te Nijverdal 
H. Dorpsstraat 66 te Hellendoorn 

 
 

 

 

 

  



Bijlage 2 Toegestane eilandterrassen  
 

A. Willem Alexanderstraat 9a te Nijverdal 
B. Willem Alexanderstraat 13 te Nijverdal  
C. Henri Dunant onbekend te Nijverdal  
D. Dorpsstraat 26 tegenover nummer 26 te Hellendoorn 
E. Grotestraat 168 tot en met 152 te Nijverdal 

 




