
OVERBRUGGINGSREGELING TIJDELIJKE TERRASSEN  

 

Inleiding 

Sinds de versoepelingen van de Coronamaatregelen afgelopen juni hebben veel ondernemers 

gevraagd om tijdelijk gebruik te mogen maken van de openbare ruimte. Om dit tijdelijk gebruik van de 

openbare ruimte te verdelen is door het college op 26 mei 2020 een ruimtelijk verdeelprincipe 

(Beleidsregels zomerperiode) vastgesteld (16 juni 2020 nog een keer gewijzigd vastgesteld). Op dit 

moment wordt gewerkt aan de Beleidsregels voor de komende winterperiode.  

 

Overbruggingsperiode 

Vooruitlopend hierop willen we aandacht vragen voor de overbruggingsperiode. De beleidsregels voor 

de terrasuitbreidingen voor de zomerperiode eindigt op 15 oktober 2020 en de Beleidsregels voor de 

winterperiode gaan in per 13 november 2020. Door dit gat kan de situatie zich voordoen dat een 

terrasuitbreiding zowel op grond van de Beleidsregels voor de zomerperiode als de nieuwe 

Beleidsregels voor de winterperiode is toegestaan, maar voor de periode van een maand tóch moet 

worden beëindigd en moet worden afgebroken. Dit is onwenselijk. 

 

Voorstel verlenging terrasuitbreiding zomerperiode 

Voorstel is daarom de looptijd van de Beleidsregels voor terrasuitbreidingen voor de zomerperiode te 

verlengen tot 13 november 2020. De bestaande afspraken blijven van kracht. Daarbij is het van 

belang om te vermelden dat toegestane initiatieven op grond van de Beleidsregels  voor de 

zomerperiode geen bestaande rechten hebben op de betreffende locatie(s) voor de winterperiode. 

Voor de winterperiode ontstaat een nieuw open speelveld. Deze insteek is verwerkt in de concept-

beleidsregels. 

 

Parade en Driesprong uitzondering 

Voor de Parade en de Driesprong in Rosmalen is er sprake van een uitzondering. De tijdelijke 

terrasruimte die is gecreëerd op de Parade zal in verband met het paviljoen voor de Den Bosch 

Dataweek geheel en/of gedeeltelijk opgeruimd moeten worden. Dit geldt ook voor De Driesprong in 

Rosmalen i.v.m. de reeds gemaakte afspraken met de ondernemers van de weekmarkt en de horeca. 

Voor beide uitzonderingen wordt in overleg getreden om het conflicterend gebruik op elkaar af te 

stemmen.  


