
 

 

  
 
 
 

MOTIE     IV.M.5 
 
Onderwerp: Uitbreiding terrassen 
 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 10 november 2022, 
Gezien de Begroting 2023 van de Gemeente Weert, 
 
Constaterende dat: 

 Bij het opnieuw openen van de horeca na de perioden van lockdown, de gemeente 
Weert heeft meegedacht met de horecaondernemers om de terrassen tijdelijk te 
kunnen uitbreiden of te veranderen; 

 De ruimere terrassen afgelopen periode als succesvol zijn ervaren door zowel 
ondernemers als gasten, terwijl overlast voor de buurt minimaal bleef;  

 De verruiming van de terrassen de sfeer en aantrekkelijkheid van de binnenstad ten 
goede komt en bijdraagt aan een bruisende binnenstad; 

Overwegende dat: 
 Horecaondernemers het nog altijd moeilijk hebben. Na twee jaar coronacrisis, komen 

nu de stijgende energieprijzen en oplopende kosten door inflatie om de hoek kijken 
en zorgt de aanhoudende personeelskrapte voor problemen;  

 In het coalitieakkoord is opgenomen dat de coalitie de mogelijkheid van het 
uitbreiden van de terrassen wil laten bestaan en ondernemers wil faciliteren bij het 
aanpassen van de benodigde vergunningen; 

 Het daarbij belangrijk blijft dat er voldoende ruimte is voor publiek buiten het terras, 
de bereikbaarheid van hulpdiensten gewaarborgd is en er geen overlast ontstaat voor 
naastgelegen bedrijven of omwonenden. Daarnaast mag de weekmarkt in haar 
indeling niet belemmerd worden; 

Draagt het college op: 
 Voor 2023 opnieuw de ondernemers de gelegenheid te bieden om de terrassen 

tijdelijk uit te breiden of te veranderen; 
 Vanaf 2024 deze mogelijkheid permanent te bieden en de ondernemer te faciliteren 

bij het aanpassen van de benodigde vergunningen; 
 Daarbij ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte is voor publiek buiten het terras, de 

bereikbaarheid van hulpdiensten gewaarborgd is en er geen overlast ontstaat voor 
naastgelegen bedrijven of omwonenden. Daarnaast mag de weekmarkt in haar 
indeling niet belemmerd worden; 

(Doorgehaald en schuin ter vergadering gewijzigd.) 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
Fractie VVD   Fractie DUS Weert,  
L. van Grimbergen  P. Weekers 

Besluitvorming: aanvaard. 


