
Richtlijnen uitbreiding horeca-terrassen, Helmond 

Onderstaande richtlijnen zijn onder voorbehoud van de regelgeving vanuit de Rijksoverheid en de 
Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost. De voorschriften opgenomen in de Noodverordening 
Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost Covid-19 dienen opgevolgd te worden. 
Het college van B&W heeft te allen tijde het recht om eerder gemaakte afspraken in te trekken als de 
veiligheid en gezondheid van de inwoner niet gewaarborgd kan worden. 
 
Deze richtlijnen gaan enkel over de extra in te nemen openbare ruimte voor de uitbreiding van 
reguliere terrassen en gelden tot 1 november 2020. 

Richtlijnen: 

1. De extra in gebruik te nemen openbare ruimte is gericht op het opstellen van het reguliere terras 
met in achtneming van de RIVM-richtlijnen. Uitbreiding van het aantal zitplaatsen is NIET 
toegestaan. 

2. Er mogen alleen zitplaatsen op het terras aanwezig zijn. 
3. De extra in gebruik te nemen terrasruimte voldoet aan de ‘Nadere regels terrassen Helmond 

2015’, te raadplegen via 
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Helmond/373410/373410_
1.html;  

4. De ondernemer of groep van ondernemers dient voor het (ver)plaatsen van het terrasmeubilair 
een situatietekening van de extra in gebruik te nemen openbare ruimte in bij de gemeente. Het 
gebruik van de extra in gebruik te nemen openbare ruimte mag pas starten na goedkeuring van 
de tekening door de gemeente; 

5. De begrenzing van het terras en de loop- en hulpverleningsroutes moeten duidelijk op de 
tekening aangegeven zijn. Tafels en stoelen mogen niet buiten deze begrenzing of op loop- en 
hulpverleningsroutes geplaatst worden; 

6. Er dient 1,5 meter afstand (behoudens bij bezoekers die horen tot een gezamenlijke 
huishouding) te zijn tussen: 
- Stoelen op het terras;                                                                                                                    
- Stoelen en de route waar de voetgangers lopen; 
- Terrassen van andere horecaondernemers. 

7. Eventuele aanwezige gemeentebanken mogen in het terras opgenomen worden; 
8. Er mogen geen bouwwerken geplaatst worden op het terras; 
9. Parasols en verplaatsbare terrasverwarmingen zijn toegestaan, mits zij niet verankerd zijn in de 

grond; 
10. Er mag geen verandering aangebracht worden in de extra in gebruik gegeven grond en er mag 

geen schade worden aangebracht aan de bestrating. 

*richtlijnen zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de hulpdiensten en de gemeente 
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