
winterterras 
max. 5 meter

doorgang 
min. 5 meter

winterterras 
max. 5 meter

het Uurwerk Merlijn

doorgang 
min. 5 meter

winterterras 
variabel met 
max. 5 meter

de Peppel ‘t Neutje

doorgang 
min. 5 meter

winterterras 
variabel
max. 5 meter

winterterras 
variabel
max. 5 meter

Topshot Good fellows

doorgang 
variabel

zomerterras
max. 2 meter

winterterras 
max. 5 meter

Hisar
huidige
entree stadhuis

winterterras 
max. 6 meter

doorgang 
min. 5 meter

zomerterras variabel
max. 5 meter

zomerterras variabel
max. 5 meter

winterterras 
max. 6 meter

Twee Wezen Stravinsky

Brinkstraatzomerterras 
max. 2 meter
maandag t/m zaterdag 
vanaf 17.00 uur
zondag geen berperkingen

winterterras 
max. 5 meter

Twee Wezen Purdey

winterterras 
max. 6 meter

totale terras 
max. 10,5 meter
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Profiel H1 Langestraat

Profiel H2 Pastoriestraat

Profiel H3 Willemstraat

Profiel H4 Burgemeester Jansenplein 
  thv stadhuis

Profiel H5 Burgemeester Jansenplein

Profiel H6 Brinkstraat 
  terras Twee Wezen

Profiel H7 Burgemeester Jansenplein 
  Lange Wemen

Pastorieplein

Op het Pastorieplein wordt onderscheid gemaakt in winter- en zomerterrassen.
Het winterterras (1 september tot 1 mei) heeft parallel- en dwarsschotten.
Het zomerterras heeft op het Pastorieplein geen schotten.  

Het winterterras begint langs de gevel van het horecapand en is op het pastorieplein ca. 6 meter diep.

De winterterrassen langs de Pastoriestraat zijn afhankelijk van straatruimte.
Ze worden gemeten vanuit de middenlijn (stippellijn in de tekening), 2,5 meter aan beide kanten moet voor vervoer vrij blijven. 
De rest van de ruimte kan gebruikt worden voor winterterrassen met parallel- en dwarsschotten.

Profielen terrassen Horecagebied binnenstad

Pastorieplein

team Stedenbouw

afdeling Stad en Regie

oktober 2018
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Hoekpanden

terras

terrashorecapand

radius

Voor hoekpanden met een horecabestemming mag de hoek, niet grenzend aan een gevel, worden gebruikt voor een 
zomerterras. Het terras in deze hoek moet afgerond zijn waarbij de radius niet groter is dan die diepte van het 
aangrenzende gevelterras. Hiervoor mag het terras met de grootste diepte worden aangehouden. Het hoek terras mag 
de lijn in het verlengde van de voorzijde van het gevelterras niet overschrijden.


