
Verslag Werkbijeenkomst Terrassen (16 dec 2019) 
Op maandag 16 december heeft de Werkbijeenkomst Terrassen in de Lindenberg plaats gevonden. Aanleiding 
voor deze bijeenkomst was de Herijking van de huidige terrassennota “Nijmegen, gastvrije stad” (2014).   De 
werkbijeenkomst kon rekenen op ruim 60 deelnemers. Bewoners en ondernemers uit de Binnenstad en Nijmegen-
Oost waren uitgenodigd. Door actieve werving, ook via social media, is getracht ook de jongere bewoners uit de 
binnenstad te laten deelnemen. Deze groep was echter ondervertegenwoordigd. 

Het programma van deze avond:  

- Opening door gespreksleider Jan Bart Wilschut 
- Interview met Monique Esselbrugge (wethouder Economie en Toerisme), Jolanda van Veluw (voorzitter 

Bewonersplatform Nijmegen Centrum) en Maarten Mulder (Binnenstadmanager Huis voor de 
Binnenstad) 

- Een  toelichting op huidige terrasregels (zie bijgevoegde presentatie) en wijze van handhaving.  
- Het verzamelen van tips en tops rond de 10 terrasregels, zowel via een “stadssafari” langs de terrassen 

door de binnenstad, als via een  “binnensafari” door aan verschillende tafels verder te praten over de 
verschillende thema’s rond terrassen. 

 

Hierbij een overzicht de tops en tips, die we hebben mogen ontvangen van de aanwezige ondernemers 
en bewoners op de tien terrasregels, zoals opgenomen in de terrassennota “Nijmegen, gastvrije 
stad!”.  

Regel 1. Een terras in de openbare ruimte is toegestaan bij horecapanden, kiosken en 
maatschappelijke of recreatieve instellingen.  
 
Tops: 

• Waardering voor de drukke maar levendige binnenstad, niet alle bewoners zijn ontevreden! 
• Horeca is ook de schoonheid van een stad. 
• Stad is van iedereen: van studenten, ouderen etc. Algemene indruk: 99% gaat goed! 

Tips: 

• Terrassen zijn steeds meer een verlengstuk van binnenhoreca. Ze worden  daardoor drukker, groter en 
meer geluid. Verhouding met de woonfuntie is scheef gegroeid. Genoeg is genoeg. Hoeveel terrassen 
komen er nog bij? Stel een maximum aan het aantal horecapanden in bepaalde gebieden. 

• Onderzoek of er inmiddels niet voldoende lichte daghoreca is. En daarbij voldoende terrassen. 
• Maatwerkafspraken tussen bewoners, ondernemers en gemeente vastleggen. 
• Differentiatie centrum-woonwijk 
• Houdt ook rekening met de doelgroep “studenten”. Er komen steeds meer studenten bij en tegelijkertijd 

neemt het wonen van alle doelgroepen in het centrum toe. Met de verschillende belangen dient rekening 
te worden gehouden. 

 

 



Regel 2. Algemene regels: ondernemers en bewoners komen er samen uit 
Tops:  

• Ondernemers zijn bereid tot gesprek met bewoners. Dialoog tussen inwoners en ondernemers vindt nu al 
plaats.  

• Bewoners geven aan dat het heel vaak wel goed gaat. 

Tips:  

• Op incidenten geen beleid maken. In  95 % van de gevallen gaat het goed; 5% vraagt om aandacht 
Maak maatwerkafspraken tussen ondernemers en bewoners en leg die afspraken vast.  

• Tips van ondernemer naar ondernemer! Er zijn horeca ondernemers die nu al tips aan andere 
horecaondernemers geven. Ze hebben geen klachten van bewoners. Horecaondernemers willen zelf ook 
graag bereikbaar zijn –spreken elkaar aan. 

• Ondernemers zoeken het gesprek met bewoners op om wederzijds begrip te krijgen. 
• Ingrijpen van de gemeente wordt pas verwacht als ondernemers en bewoners elkaar niet kunnen vinden. 

Bij conflicten zou de gemeente partijen bij elkaar moeten brengen. Mogelijkheden van mediation en de 
rol van de gemeente duidelijker opnemen in nota. 

Regel 3. Terrasvergunning op pand (in plaats van op naam) 
 
Tops: 

• Waardering van ondernemers voor deze verbetering in procedure.  

Tips:  

• Tijdelijke vergunningen van max 4 jaar. 
• Terrasvergunning alleen verstrekken indien er  bediening op het terras is (voorbeeld KFC). Terras zonder 

bediening geeft veel eerder overlast. 
 

Regel 4. Apart vergunningplichtig zijn:  
 

• Objecten die nagelvast zijn (omgevingsvergunning).  
• Reclame-uitingen op een terras. 
• Terras tijdens bepaalde evenementen (bijvoorbeeld Vierdaagse) 

 

Geen tops en tips 

Regel 5. Inrichting van een terras laten we over aan de ondernemer 
 
Tops: 

• Open inrichting Koningsplein:  nauwelijks afscheidingen. Het plein oogt daardoor heel open en gezellig. 
Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de terrassen op de  Grote Markt, die helemaal zijn “afgehokt”.  
 
 
 



 Tips:  

• Betere afspraken over inrichting terras. 
• Aandacht voor overdekte terrassen. Op overdekte terrassen weerkaatst het geluid en het is niet prettig 

voor een passant om er doorheen te lopen. 
• Semipermanente verankering schermen toestaan (bijvoorbeeld op Plein 1944) zodat ze windvast staan 

maar ook weggehaald kunnen worden. 
• Onderhoud van winterterrassen, laat op sommige plekken te wensen over.  

 

Regel 6. Situering en omvang terras in de openbare ruimte  
 
Tops: 

• Waalkade mooi geworden. Veel loopruimte.  
• Er zijn goede voorbeelden in de stad: bijvoorbeeld van een ondernemer in de binnenstad die zelf  

controleert op voldoende doorloopruimte  

Tips:  

• Toegankelijkheid belangrijk. Belangrijk dat doorloopruimte minimaal 1.80 is.  
• Loopstrook duidelijker aangeven. 
• Kritiek bij 1.80: blijft er dan wel voldoende ruimte over voor bevoorrading door vrachtwagens etc.?   
• Aanlooproutes naar de stad goed regelen. Of gevelterras, of juist van de gevel af. Nu vaak door en naast 

elkaar. 
• Aandacht voor voldoende loopruimte. Gevelterrassen in de ringstraten zijn zo opgesteld dat er  te vaak 

weinig loopruimte is. Ook door wild geparkeerde fietsen en scooters. Die rijden ook door de terrassen 
heen op trottoir.  

• Grote Markt te volle gevels waardoor er te weinig loopruimte is.  
• Breng in de gehele stad punaises aan, zodat situering van terras duidelijk is. Tip: Indien dit x keer 

overtreden wordt is het dan mogelijk de vergunning (tijdelijk) intrekken 

Regel 7. Sluitingstijd om 1 uur. 
 
Tops:   

Er zijn horecaondernemers die de terrassen door de week om 23.00 uur sluiten. Zo is er  een ondernemer in de 
binnenstad die zelf zijn klanten op tijd naar binnen haalt en de situatie uitlegt.  

Tips:  

• Sluitingstijden bijstellen. Richten op één sluitingstijd.  
• Mensen blijven te lang op terras door de aanwezigheid van terrasverwarmers. 1.00 uur is veel te laat, 

zeker door de week. Regels rond handhaving van de sluitingstijd zijn niet duidelijk. Betere handhaving.  
• Door het rookverbod gaan klanten ook na het sluiten van het terras buiten staan. Pak dit probleem aan.  
• Maak een onderscheid tussen woongebieden en het centrum. In woongebieden (buiten horeca 

accentgebied) tijden aanpassen. Bijvoorbeeld door de week om 23.00 uur sluiten en in het weekend om 
1.00 uur. Bewoners ervaren geluidsoverlast door de week als groter probleem dan in weekenden. 

• Horecaondernemers bewust maken van overlast voor bewoners.  Sluitingstijden ook echt aanhouden. 
Proberen klanten om 1.00 uur echt naar binnen te krijgen. Sluiting terras zonder uitloop. 

• Tijden aanpassen. Door de week tot 23.00 uur en in weekend 01.00 uur. 



Regel 8. Een terras mag geen schade aanbrengen aan de openbare ruimte en een 
belemmering zijn voor verkeersveiligheid 
 
Tips:  

• Pak het vele  verkeer bij de Korenmarkt aan. Komt door coffeeshop aan de Kannenmarkt. Wordt hard 
gereden door Smitstraat en Priemstraat. Bloemerstraat is vergelijkbaar. 

• In de Van Welderenstraat staan banken op vlakken voor routegeleiding blinden. Voorkom dit. 
• Geen duidelijk onderscheid meer tussen zomer/winterterrassen op parkeerplaatsen. Ook op 

parkeerplaatsen hele jaar terras. 
• Let er op dat de looproutes naar zebrapaden vrij blijven. 
• Fietsen parkeren ook probleem bij KFC . 

Over de verlopende rand bij ‘De Heerlijkheid’ vallen veel mensen (buiten Terrassennota). 
• Stadsdistributie bij horeca stelt ons voor andere uitdagingen dan bij gewone winkels (i.v.m. vers artikelen 

koelwagens). Door steeds meer terrassen in de Oude Hezelstraat is er geen ruimte voor laden en lossen 
van vrachtwagens. Deze parkeren dan voor de winkels, die daardoor zeker tot 12u uit zicht zijn.  

• In het geval van een gevelterras met doorgang langs de gevel lopen mensen over de rijbaan als te druk is. 
Oplossing hogere sanctie op het blokkeren van de doorgang, waardoor de bediening zelf beter gaat 
handhaven. 

 

Regel 9. Een terras mag geen belemmering zijn voor woon- en leefklimaat 
 
Tips:  

• Criterium leefbaarheid beter afwegen.  
• Zorg voor maatregelen om niet alleen geluids- maar ook geuroverlast te beperken. Haakje naar 

milieuwetgeving in nota (idem bij geluid)?  
• Handhaving zoals bij de Vierdaagse; hiervoor een duidelijke structuur neerzetten. Voor iedereen duidelijk 

en verplicht.  Als er een probleem is: een actievere rol voor de gemeente. Handhaving na 23 uur vraagt 
om aandacht. Politie kan niet altijd. Handhavingsclausule in APV. 

• Geef duidelijkheid waar mensen terecht kunnen met klachten over geluid en geur. Zorg voor een 
terugkoppeling van meldingen en klachten. Maatwerkafspraken tussen bewoners, ondernemers en 
gemeente vastleggen. 

• Handhaving: Stemgeluid wordt niet meegenomen in meting geluid. Dit is landelijke wetgeving en kunnen 
we weinig mee maar is voor de bewoners wel een probleem. Wanneer is er dan wel sprake van 
geluidsoverlast? Wat zijn de regels en wanneer overtreed je die? Zorg voor beleid op meting stemgeluid 
(mensen kunnen op sommige plekken ook de inhoud van gesprekken letterlijk volgen). 

• Percentage  alcohol verlagen op terras. 
• Punaises plaatsen om duidelijker aan te geven wat loopruimte is. Belangrijk voor betere handhaving. 
• Geluid en geurmeting na 17.00 uur. 
• Doordat meer winkels in ringstraten daghoreca worden komen meer binnentuinterrassen. Dat is geen 

openbare ruimte en daarmee geen terras maar geeft wel overlast. Kan daar toch een norm opgelegd 
worden? 

• Graag meer aandacht voor het onderwerp binnenterras (gemengd2 in BP). Bij binnenterrassen: let op 
handhaving en kijk naar geluid én geur. Differentiatie bij het toestaan van binnentuinen: max per gebied, 
tijden, maatwerk leveren.  Binnenruimte/tuinen bestemmingsplan, beperking in tijd juridisch mogelijk 
(met terugwerkende kracht).  

Regel 10.  Een terras dient brandveilig te zijn 
 

• Geen tops en tips 


