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Stad Gent maakt tijdelijke terrassen in
Overpoortstraat mogelijk

De Stad Gent heeft in overleg met vzw De Gentse Tappers beslist om met de start

van het nieuwe academiejaar terrassen in de Overpoortstraat mogelijk te maken.

Tot en met minstens 15 november 2020 kunnen de café-uitbaters van de

Overpoortstraat en Stalhof over een terraszone beschikken. Bussen en taxi’s

worden omgeleid, fietsers kunnen wel nog door.

De cafés van de Overpoortstraat in de Gentse studentenbuurt zijn sinds het uitbreken van de

coronacrisis op eigen initiatief van de uitbaters gesloten. Met zicht op de start van het nieuwe

academiejaar, en de verwachte toevloed van studenten, is samen met de Stad bekeken hoe de

cafés kunnen opengaan om de studenten op een veilige manier te kunnen ontvangen.
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'Door terrassen mogelijk te maken zorgen we ervoor dat studenten op een
veilige manier kunnen afspreken in de bekendste studentenstraat van onze
stad.'
— Mathias De Clercq, burgemeester

'We zijn in goede afstemming met de Stad en zullen de mogelijkheden die we
krijgen maximaal benutten om de studenten te ontvangen met respect voor de
federale maatregelen.'
— Tim Joris, voorzitter vzw Gentse Tappers

Elke horecazaak zelfde terrasoppervlakte

Alle horecazaken in de Overpoortstraat en Stalhof die voldoen aan de voorwaarden zullen een

terras kunnen plaatsen, dit 7 op 7 en tot 1 uur. Hiervoor wordt een uitgebreide terraszone

voorzien over de hele lengte van de Overpoort en een deel van Stalhof. Elke horecazaak kan

daarbij aanspraak maken op ongeveer dezelfde terrasoppervlakte, ongeacht de capaciteit of de

gevelbreedte van de zaak. Dit betekent dat de terrassen niet overal volledig zullen aansluiten bij

de eigen gevel van de horecazaken.

Geen doorgaand verkeer

De terrassen komen gedeeltelijk op straat, de rijweg blijft wel over zes meter breedte vrij, zodat

de hulpdiensten vlot kunnen passeren. Busssen van De Lijn zullen niet door de Overpoortstraat

rijden. Taxi’s zullen een omleiding via de Kunstlaan volgen. Fietsers mogen wel nog door

aangezien de Overpoortstraat een veelgebruikte fietsas is. Er wordt voorlopig niet gewerkt met

een fysieke afsluiting, tenzij dit door drukte op bepaalde momenten toch noodzakelijk is.

'We geven de ruimte aan wie er het meeste nood aan heeft. De Overpoort is
naast een horeca-as vooral een zeer drukke voetgangers- en fietsas. We
kunnen die perfect combineren.'
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Publieke Ruimte

'Blij dat we er op deze manier en bij het begin van het nieuwe academiejaar
voor kunnen zorgen dat de café-uitbaters in deze uitgaansstraat weer kunnen
opstarten. We weten hoe moeilijk ze het hebben.' 
— Sofie Bracke, schepen van Economie en Handel 



Eenvormige terrassen

De Stad Gent heeft aan de betrokken uitbaters gevraagd om een gezamenlijk voorstel te doen

waarbij alle terrassen uitgerust worden met eenzelfde model tafels, stoelen/banken en

eventuele andere uitrustingen zoals parasols. Het voorstel dient ook rekening te houden met de

Covid-19 maatregelen met betrekking tot de terrasopstelling en bediening van de klanten en de

doorgang voor voetgangers, fietsers en hulpdiensten.

Mondmaskerplicht

Sinds 7 september is de mondmaskerplicht uitgebreid in en rond de Gentse studentenbuurt.

Het gaat om een aaneengesloten gebied tussen de Sint-Pietersnieuwstraat en de

Overpoortstraat. De verplichting is voor iedereen vanaf 12 jaar oud en geldt 24 op 24, 7 op 7.

Ook op drukke plaatsen waar een mondmasker niet moét, roept de Stad studenten op om er

toch een te dragen. Er zal bij de opstart van de Overpoortstraat extra politietoezicht zijn op het

vlotte verloop.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.
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