⏲ 01 december 2020, 20:00 (CET)

Extra terrassen mogen blijven tot april 2022

Cafés en restaurants blijven voorlopig nog dicht, maar op het moment dat ze weer
open mogen, staat Gent klaar met een plan. De uitgebreide terrassen mogen
blijven staan tot 15 april 2022. Van midden november tot midden april mogen ze
weerbestendig gemaakt worden. De terrasbelasting wordt bovendien tot en met
eind maart 2021 kwijtgescholden.

Perspectief

Bij de heropstart van de horeca begin juni besliste het stadsbestuur om een tijdelijke
uitbreiding van vergunde terrassen toe te staan. Zo kwam er meer ruimte om afstand te
houden. Toen was de afspraak dat de tijdelijke, grotere terrassen tot eind september mochten
blijven. Die einddatum werd later verschoven naar 15 november 2020. Maar gezien de laatste
covid-maatregelen, kiest de Stad Gent nu opnieuw voor een verlenging, en dat meteen tot 15
april 2022. De terrasbelasting wordt bovendien tot eind maart 2021 kwijtgescholden. Nadien
bekijkt het stadsbestuur eventuele verdere steunmaatregelen.

We vinden het erg belangrijk om horeca-uitbaters nu al perspectief te bieden
op lange termijn. Daarom kiezen we om die uitgebreide terrassen te laten
staan tot half april 2022. Ze mogen de deuren nog niet openen, maar eens dat
wel zo is, staan wij klaar.
— Sofie Bracke, schepen van Economie en Handel

We scheppen ruimte voor de restaurants en cafés, letterlijk en figuurlijk. De
vele uitbreidingen – ongeveer 5.000 m² - kunnen blijven tot april 2022. Meer
zelfs, we laten horeca-uitbaters toe om ze winterproof te maken.
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Publiek Ruimte en Stedenbouw

Winterproof
Om de terrassen ook in de winterperiode te kunnen gebruiken, kunnen horeca-uitbaters ook
overkappingen zetten tot 15 april 2022. Ook terrasverwarming is onder bepaalde voorwaarden
mogelijk. Zo moet het om infraroodverwarming gaan die vastgemaakt wordt aan een vaste
constructie. Terrasverwarming is ook enkel toegestaan telkens tussen 15 november en 15 april.
Horeca-uitbaters kunnen ook kiezen voor verwarmde kussens of elektrische dekens, PuurGent
voorziet daarvoor een subsidie.
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Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
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Stad Gent

