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Onderwerp

Terras Markt 9 Weert

Voorstel
1. De diepte van het terras mag maximaal 8 meter (gel¡jk aan de pilot) bedragen

Inleiding
Aan de heer Cardinaal is een drank- en horecavergunning verleend met een terras die qua
diepte reikt tot aan het beeld van de Rogstaekers en de aanwezige banken. Dit is zoals de
heer Cardínaal22 februari 2016 als terras heeft aangevraagd. Het terras is dan
10,8 meter breed (breedte van de horecagelegenheid) en 5 meter diep (zie
bijlage 1.: vergunde situatie).

Op 23 maart 2016 is, naaraanleiding van een verzoekvan de heerCardinaal, ingestemd
met een pilot om dit terras voor de zomerperiode en tot aan de Kermis uit te breiden.
Hierbij is de zichtlijn van de trap van het Oude Stadhuis op de Markt aangehouden als
grens van het terras. Het terras heeft dan dezelfde breedte, maar de diepte wordt
hierdoor 8 meter (zie bijlage 2.: pilot).

Op 1 september 2016 ontvangen wij van de heer Cardinaal een mail waaruit blijkt dat hij
de diepte van het terras graag wil vergroten naar 10,5 meter (zie bijlage 3. door de
aanvrager gewenste situatie). Waarop geplaatst 4 parasols met een afmeting van ieder
5 x 5 meter.

Beoogd effect/doel
In de APV staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en
veiligheid. Deze regelt onder ander het gebruik van de openbare ruimte zoals het
exploiteren van een terras bij een horecagelegenheid.
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Argumenten

1.1. Hierdoor is het terras in evenwicht met de bestaande ruimtelijke dimensies.

Voor de omvang van een terras op een plein zijn geen harde regels gegeven. De
situatie ter plaatse bepaalt wat er al dan niet mogelijk ís (maatwerk). Hierbij wordt
bekeken de maatvoering van de horecagelegenheid en de ruimtelijke inpassing.

In deze situatie is de breedte van het terras gelijk aan de breedte van de horeca
gelegenheid en daarmee is deze akkoord.

Als het gaat om de diepte van het terras is het zaak om aan te sluiten met reeds
aanwezige ruimtelijke elementen en zichtlijnen. In deze situatie zijn de volgende
ruimtelijke elementen aanwezig :

. het monument van de Rogstaekers;
o het aanwezige straatmeubilair en;
. het Oude Stadhuis.
Nb. Het aanwezige straatmeubilair wordt tijdens de reconstructie van de Markt op
verzoek van de heer Cardinaal verplaatst.

Het meest vooruitstekende ruimtelijke element is de trap van het Oude Stadhuis.
Ruimtelijk aanvaardbaar is een terras dat die niet dieper is dan dit element. Bij een
situatie dat het terras nog dieper wordt, zou het zich te dominant profileren in de
openbare ruimte. Waarbij de zichtlijnen op naburige panden geheel of gedeeltelijk
wordt onttrokken. Tevens wordt het open karakter en het uiterlijk aanzien van de
Markt aangetast.

Kanttekeningen en risico's
Geen.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Geen

Uitvoering/evaluatie
Geen

Comm unicatie/ participatie
Het collegebesluit meedelen aan de aanvrager de heer Cardinaal

Overleg gevoerd met
Intern:
May Steen (Vergu n n i n gverlener Bijzondere Wetten)
Gerard van der Hoeven (Afdelingshoofd - Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving)

Extern:
Geen

Bijlagen
Bijlage 1.: vergunde situatie
Bijlage 2.: Pilot
Bijlage 3.: door de aanvrager gewenste situatie
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Bijlage 1.: vergunde situatie
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Bijlage 2.: pilot

L

llk

\r
5 rr

l

çç II

t
;jl

çö

!ir l¡r

r
,t

I

''r

/
rt

f
;t

i¡

I

Pagina 4



Bijlage 3.: door de aanvrager gewenste situatie
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