
 

 

 

 

 

 

 
Melding tijdelijk winterterras horeca tijdens coronamaatregelen 
 
1. Gegevens horeca-inrichting 

 

Naam horeca-inrichting: __________________________________________________________________________________  

Straatnaam en 

huisnummer: ____________________________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: ____________________________________________________________________________________ 

Contactpersoon: ____________________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer: __________________________________________________________________________________  

E-mailadres: ____________________________________________________________________________________ 

Aanhef:    de heer         mevrouw         geen aanhef 
 

2. Uitbreiding en locatie terras 

 

Heeft u eerder ook een tijdelijk (winter)terras gehad: 

 ja 

 nee  

 

Locatie tijdelijke uitbreiding terras: 

______________________________________________opp__________m2 

 

Is de tijdelijke uitbreiding van het terras op gemeentegrond:  

 ja     

 nee, toestemming van eigenaar perceel bijvoegen 

 

Heeft uw horeca-inrichting een bestaand terras?  

 ja, ________________m2      

 nee 

 

3. Inrichting van het terras 

Bent u van plan om maatregelen te nemen tegen verschillende weersomstandigheden? Houd rekening met de 

geldende coronamaatregelen, zoals omschreven in de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 voor de inzet en 

controle van coronatoegangsbewijzen. 

 ja 

 nee 

 

Indien ja, geef hieronder aan hoe u dit wilt doen en teken deze in op de plattegrond: 

(denk hier bijvoorbeeld aan het plaatsen van parasols of een tent) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Objecten mogen niet vastgezet worden in gemeentegrond zonder overleg en toestemming van de gemeente.   

Dit formulier graag volledig ingevuld sturen naar 
info@gemeentehw.nl. U kunt het formulier ook per post 

sturen naar Gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 
3260 EA Oud-Beijerland. 

 
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 
14 0186 of info@gemeentehw.nl. 



Tijdelijk bouwwerk 

Voor het plaatsen van een tijdelijk bouwwerk op een terras zijn meer afwijkingen nodig. Hiervoor kunt u een 

aanvraag tot omgevingsvergunning indienen. Zo'n aanvraag betreft een ander traject en heeft een langere 

behandeltijd.  

 

4. Bijlage bij melding 

 

  Een tekening voorzien van maatvoering van het bestaande terras met de gewenste uitbreiding. De uitbreiding 

apart markeren en maatvoeren op de tekening (verplicht). 

  Op de situatietekening ook de locatie van de objecten uit vraag 3 aangeven (indien van toepassing). 

  Toestemming eigenaar perceel (indien van toepassing). 

  Materiaal gebruik, brandwerend/brandvertragend (verplicht). 

  Constructie, veiligheid weersinvloeden (wind, sneeuw) (verplicht). 

 

5. Ondertekening 

 

 Ik ga ermee akkoord dat de reactie op de melding per e-mail wordt toegezonden. 

 

Plaats: ____________________________________________________________________________________ 

Datum: ____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Handtekening: 

 

 

__________________________________________ 

 

Als het voor de behandeling van deze melding noodzakelijk is, kan aan u (buiten bovenstaande) om aanvullende 

gegevens gevraagd worden. U mag de tijdelijke uitbreiding van het terras enkel realiseren na schriftelijke 

toestemming van de gemeente. 

 
Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt de 

gemeente Hoeksche Waard uw persoonsgegevens. Informatie over het verwerken van persoonsgegevens kunt u 

vinden in de privacyverklaring op de website: www.gemeentehw.nl.  

 

http://www.gemeentehw.nl/

