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Interpellatie van mevr. Fraiteur: steunmaatregelen voor de horecasector 

 
Mevrouw Fraiteur: welke maatregelen denkt de gemeente te nemen ter ondersteuning van 

de horeca, die op 8 mei zijn terrassen mag openen? 
 
Mevrouw Fraiteur herinnert eraan dat de opening van de terrassen op 8 mei een evenement 

is waar iedereen naar uitkijkt. 
De laatste dagen lijken de cijfers gunstiger te zijn, maar we moeten voorzichtig blijven gezien 

de hoge bezettingsgraad van de bedden op de intensive care en het verschijnen van varianten.  
In deze context heeft het Overlegcomité op 14 april beslist om de heropening van de terrassen 

vanaf 8 mei toe te staan.  
Vooral de horecasector, die al meer dan 10 maanden gesloten is, heeft onder deze pandemie 

te lijden.  
Mevr. Fraiteur hoopt dat het specifieke protocol waarnaar de horecasector al lang op zoek is 

gedefinieerd zal worden. 
De sector was niet tevreden met deze beslissing, aangezien hij een volledige heropening 

(binnen en op het terras) vanaf 1 mei had verwacht.  
Hoewel de gemeente op dit gebied geen beslissingsbevoegdheid heeft, aangezien haar rol 

beperkt is tot het kennis nemen van de op federaal niveau genomen maatregelen, moet zij zich toch 
inspannen om de horeca te ondersteunen. 

Hoe kunnen we, gezien de weersomstandigheden in het land, klanten verwelkomen als het 
regent? 

Welke maatregelen heeft de gemeente getroffen om de terrassen van de etablissementen uit 
te breiden?  

Welke maatregelen zullen er getroffen worden voor etablissementen die geen terras hebben? 
Is een uitbreiding op de openbare weg of op parkeerplaatsen mogelijk?  

Moeten zaken die vorige zomer een aanvraag tot uitbreiding ingediend hebben opnieuw een 
aanvraag indienen of zal er een automatische verlenging zijn?  

Is deze uitbreiding gratis? Wat is de procedure om dit te doen?  
Welke andere begeleidende maatregelen zijn gepland om deze sector te ondersteunen? 

Overweegt het college om bepaalde delen van de straten waar veel horecagelegenheden zijn af te 
sluiten? 

Welk percentage aanvragen voor horecabedrijven is geweigerd?  
Zullen er bij koel weer verwarmingselementen op de terrassen gebruikt worden?  
Verscheidene spelers uit de horecasector hebben verklaard dat zij ook zonder vergunning 

bereid zijn om op 1 mei open te gaan, hoewel deze ontevredenheid sindsdien weggeëbd lijkt te zijn.  
Wat zou in dat geval de houding van de gemeente zijn? 
 
De burgemeester antwoordt dat het college zich terdege bewust is van de problemen in de 

horeca en de wens van veel burgers om vanaf 8 mei weer van de terrassen te kunnen genieten.  
Vorig jaar heeft het college een systeem opgezet waardoor etablissementen die niet over een 

terras beschikken er toch een kunnen krijgen door ruimte vrij te maken door een parkeerplaats te 
schrappen. 

Dit beleid zal dit jaar voortgezet worden. Horecazaken hebben het recht om een aanvraag in 
te dienen om hun terras op het trottoir uit te breiden of er een aan te leggen op nabijgelegen 
parkeerplaatsen die vrijgemaakt zijn. 



De diensten onderzoeken de haalbaarheid van elk dossier, rekening houdend met 
voetgangers, zwakke weggebruikers en personen met beperkte mobiliteit (PBM). 

Het gemeentebestuur heeft reeds een veertigtal uitbreidingsvergunningen afgeleverd.  
De gemeentediensten en de restauranthouders zijn bereid creatief te zijn om de klanten terug 

te laten komen en tegelijk de rust voor de omwonenden en voorbijgangers te bewaren. 
Het huidige protocol voorziet in een minimumafstand van 1,5 meter tussen de tafels en een 

maximum van 4 personen aan elke tafel. Het is nog niet mogelijk om naar de bar te gaan, aangezien 
op dit moment alleen zitplaatsen toegestaan zijn. Wanneer een klant opstaat om naar het toilet te 
gaan, moet hij of zij een mondmasker dragen. 

Het contract dat vorig jaar met een aantal restauranthouders gesloten werd om de plaats 
schoon en veilig te houden voor de buurt in het belang van alle betrokkenen is grotendeels nageleefd. 

Maar volgens de burgemeester zal de komende periode een delicate periode zijn, aangezien 
een groot deel van de bevolking staat te popelen om de activiteiten te hervatten, terwijl een ander 
deel, dat gevoelig is voor rust, de relatieve loomheid wil verlengen die het gevolg is van de beperkingen 
van de pandemie.  

Diplomatie zal in dit verband, in overleg met de politie, aan de dag gelegd moeten worden. 
De vergunningen voor de terrassen zijn geldig tot 1 oktober.  
Uit de zeer constructieve gesprekken die de burgemeester en schepen Delwart gevoerd 

hebben met de vertegenwoordigers van de horecasector kan niet afgeleid worden dat er Ukkelse 
restauranthouders geneigd zouden zijn om deel te nemen aan een eventuele protestbeweging op 1 
mei, maar dit kan niet volledig uitgesloten worden. 

In dat geval zal de gemeente er in overleg met de politie op toezien dat de dialoog 
aangemoedigd wordt om te voorkomen dat sancties opgelegd worden en het parket zich genoodzaakt 
ziet een procedure in te leiden.  

Wat de controverse over de heropening op 1 mei of 8 mei betreft, is de burgemeester van 
mening dat sommigen van zijn collega's ten onrechte voor onruststoker gespeeld hebben door zich 
brutaal een bevoegdheid toe te eigenen die niet de hunne was, aangezien een burgemeester geen 
bevoegdheid heeft om een negatief bevel uit te vaardigen.  

De stedenbouwkundige voorschriften bepalen dat restaurants geen verwarmingstoestellen 
mogen gebruiken. 

Deze bepaling werd echter nooit effectief gecontroleerd en het is algemeen bekend dat 
verschillende horecazaken in de gemeente uitgerust zijn met verwarmingstoestellen.  

De burgemeester is gekant tegen elk repressief beleid op dit gebied en is voorstander van een 
pedagogische aanpak om de restauranthouders ertoe aan te zetten ervoor te kiezen om plaids uit te 
delen aan hun klanten op het terras in plaats van verwarmingstoestellen te plaatsen. 

 
Schepen Wyngaard bedankt de Wegendienst en de dienst Groene Ruimten voor hun bijdrage 

aan de uitvoering van dit beleid, dat erop gericht is de horecasector te ondersteunen en tegelijkertijd 
een veilige doorgang op de wegen te garanderen met inachtneming van de social distancing. 

 
Schepen Delwart herinnert eraan dat de toekenning van een premie, waarvan het principe 

eind maart goedgekeurd werd, een nuttige stimulans is voor de horecasector in deze moeilijke tijden. 
 


