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Gent telt vanaf zaterdag 30 procent meer
terrassen dan normaal

Vorige zomer kwam er in Gent al voor 5.000 vierkante meter extra terras bij, nu

wordt dat nog meer. Er liepen al zo’n 150 nieuwe aanvragen binnen, 70 werden

intussen vergund, goed voor nog eens 1.500 vierkante meter. Onder meer aan

Verloren Kost en de Overpoort komen heel wat nieuwe terrasjes.

Alle zeilen bij
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Vorige zomer al zette de Stad Gent alle zeilen bij om zoveel mogelijk extra terrasjes mogelijk te

maken. Samen waren al die extra terrasjes goed voor 5.000 vierkante meter. Op 8 mei mogen

de terrassen weer open, en ook nu stelt de Stad alles in het werk om extra ruimte vrij te maken.

Ik kijk uit naar de heropening van de horeca. Een stad met terrassen is een
levendige stad. Onze diensten halen alles uit de kast om terrassen waar
mogelijk te vergunnen. Ze verliezen daarbij nooit de kwaliteit van de publieke
ruimte uit het oog. 
— Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte

In totaal kwamen via de snelprocedure al 150 aanvragen binnen voor nieuwe terrasoppervlakte.

70 daarvan zijn ondertussen vergund, goed voor nog eens 1.500 vierkante meter extra in

vergelijking met vorige zomer. Op heel wat plekken zullen meer en grotere terrassen opduiken,

zoals aan Verloren Kost, de Overpoort en het Sint-Veerleplein.



Iedereen klaar om te openen

De horeca staat dan ook te springen om te heropenen. Dat blijkt uit een bevraging van de Stad

Gent bij 193 lokale handelaars. 76,2 procent zal de deuren openen. Dat is veel meer dan het

gemiddelde in Vlaanderen, dat op 50 procent staat. 63 procent van de terrassen staat op

openbaar domein en 82,9 procent van de handelszaken ligt in Gent centrum.

https://persruimte.stad.gent/images/390070
https://persruimte.stad.gent/images/390039
https://persruimte.stad.gent/images/390037
https://persruimte.stad.gent/images/390065


In totaal zullen in Gent voor zes voetbalvelden terrassen staan, dat is 30
procent meer terras dan in normale tijden. Een mooie nieuwe stap die ook ik
dit weekend zal vieren bij mijn favoriete horecazaken. Maar veel ondernemers
zijn nog niet uit de penarie. Daarom is het belangrijk dat het heropenen van de
terrasjes veilig gebeurt. Enkel zo kunnen we daarna ook binnen op café of
restaurant en uiteindelijk weer gaan feesten. Vandaar mijn warme oproep: kom
de Gentse terrassen ontdekken maar houd het veilig, voor jezelf én voor onze
horeca-uitbaters.
— Sofie Bracke, schepen voor Economie 

Tot slot zal de Stad Gent net als vorig jaar ook horeca vergunnen in zes Gentse parken.

Binnenkort zullen lokale handelaars in het Kapitein Zeppospark, Koning Albertpark,

Citadelpark, Baudelopark, Claeys Bouuaertpark en Rabotpark hapjes en drankjes kunnen

verkopen aan bezoekers. Lokale handelaars die interesse hebben, vinden alle informatie hier.
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