
Aan de burgemeester

van de gemeente Stadskanaal

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

Postbus 140

9500 AC  STADSKANAAL

Aanvraagformulier melding of vergunning terras

Velden met een * zijn verplicht! 

1 - Gegevens van de aanvrager

De aanvrager / vergunninghouder is een rechtspersoon: * Ja, ga naar 1a

(hieronder vallen bedrijven, instellingen, organisaties en verenigingen en stichtingen)

Nee, ga naar 1b

1a - Aanvrager (rechtspersoon)

KvK-nummer: *

Bedrijfsnaam: *

Straatnaam: *

Huisnummer: *

Postcode: *

Plaatsnaam: *

Telefoonnummer: *

Website:

Contactpersoon

Geslacht: * Man Vrouw

Voorletter(s): *

Achternaam: *

E-mailadres:

1b - Aanvrager (natuurlijk persoon)

Burgerservicenummer: *

Geslacht: * Man Vrouw

Voorletter(s): *

Achternaam: *

Straatnaam: *

Huisnummer: *

Postcode: *

Woonplaats: *

Telefoonnummer: *

E-mailadres:
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2 - Gegevens van het terras

Checklist standaardterras

Is het terras gesitueerd op het gedeelte van het trottoir onmiddellijk Ja

grenzend aan en lopend langs de gevel van het pand? Nee

Blijft het terras binnen het verlengde van de zijgevel van het Ja

desbetreffende pand? Nee

Gaat het hier om een terras met één rij tafels met stoelen met een Ja

maximale diepte van 2 meter? Nee

Blijft er tijdens het gebruik van het terras een vrije doorgang van (tenminste) Ja

2,5 meter over, waarbij de uitstallingsruimte van tegenover/naastliggende Nee

ondernemers gewaarborgd blijft?

Heeft u alle hierboven genoemde vragen met 'Ja' beantwoord, dan valt het terras onder de meldingplicht.

Heeft u één -of meerdere- vragen met 'Nee' beantwoord, dan valt het terras onder de vergunningplicht.

Lengte van het terras: * in meters Aantal tafels: *

Breedte (diepte) van het terras: * in meters Aantal stoelen: *

Aantal parasols: * Afmeting van parasol(s):* lengte in meters

Hoogte van parasols: * in meters breedte in meters

Aantal windschermen of andere terrasafscheidingen: *

Hoogte van windschermen of andere terrasafscheidingen: * in meters

2a - Locatie

Het terras hoort bij het volgende (horeca)bedrijf: naam

Straatnaam: *

Huisnummer: *

Postcode: *

Plaatsnaam: *

Lever een kadastrale tekening van de locatie en de directe omgeving, met het gewenste terras 

erop geprojecteerd/ingetekend, bij deze aanvraag in.

2b - Ontheffing sluitingstijden terras

De sluitingstijd van een terras is 23.00 uur op alle dagen. Hiervoor kunt u een ontheffing aanvragen.

Voor de vrijdag en zaterdag kan dit tot uiterlijk 02.00 uur. Voor de overige dagen tot 00.00 uur.

Wilt u geen ontheffing aanvragen dan kunt u deze vraag overslaan en verder gaan naar 3 - Ondertekening .

Maandag: uur Vrijdag: uur

Dinsdag: uur Zaterdag: uur

Woensdag: uur Zondag: uur

Donderdag: uur

3 - Ondertekening

Aldus naar waarheid ingevuld,

Plaats:

Datum:

Handtekening:
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