
Ruimte geven waar het kan, richting geven waar het moet. 

Stoelenboek 
Maastrichts 

Terrassenbeleid 2015 



Het terrassenbeleid 2015 is onverminderd
van toepassing binnen de gemeente Maastricht
 • echter voor gebied binnen de singels + omgeving station
  worden nadere bepalingen voor gebruik gesteld

Binnen dit gebied, (globaal) gebied binnen de singels 
zijn er verschillen in omgeving en derhalve het gebruik
 • historische binnenstad zoals De Thermen, “oud Maastricht”
	 •	 fin	de	siècle	-	zoals	Stationsstraat
	 •	 modern	-	zoals	Céramique

Vier soorten terrassen voor het werkingsgebied 
van het stoelenboek
 • ensemble Koestraat
 • overige ensembles
 • solitair, historische binnenstad
	 •	 solitair,	overige	(fin	de	siècle	+	modern)
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Drie categorieën meubilair
	 •	 A	-	range,	altijd	goed
	 •	 B	-	range	,	beperkt	toegestaan	volgens	schema
	 •	 Overige	-	eventueel	toegestaan	na	toetsing

Beoordeling meubilair
 • kwaliteit (geen tuin/campingstoel, geen loungemeubilair
	 	 of		verhoogde	zitvormen)
	 •	 vormgeving	(o.a.	geen	stijlbreuk	en	passend	in	de	omgeving)
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SOORT TERRAS

Ensemble Koestraat

Ensemble overig

Solitair

Solitair

Koestraat

Iedere omgeving

Historische binnenstad

Fin de siècle + modern

WERKINGSGEBIED
STOELENBOEK categorie A categorie B overig

TERRASMEUBILAIR

Welstand

Toegestaan

LET OP!
advies welstand
= leges betalen.

Aanvrager krijgt binnen 4 weken
antwoord op zijn verzoek voor
toelating van het meubilair.

prima!

jammer

advies

jammer

bez
waa

r

prima!

WELSTANDAMBTERNAAR

BURGEMEESTER

STOEL
KIEZEN

jammer

prima!

N.B. Tafel uit zelfde lijn als, of passend bij stoel 

 Procedure terrasstoelen

 Procedures 
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Markt Noord

Bassin

Markt Zuid

Vrijthof west

Vrijthof noord

Vrijthof oost

Sint Amorsplein

Koestraat

Platielstraat
O.L. Vrouwenplein

Kesselskade

Cörversplein

werkingsgebied stoelenboek ensemble fin de siècle + modern

Vrijthof oost



	Categorie	A	

6

 Rotan in	verschillende	natuurlijke	kleuren
Traditioneel Rotan	(riet	of	rotan	look)

Tafel	uit	dezelfde	lijn	als/of	passend	bij	stoel



 Hout 
Vast

in	verschillende	natuurlijke	kleuren

Tafel	uit	dezelfde	lijn	als/of	passend	bij	stoel
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 Rotan(look) in	verschillende	natuurlijke	kleuren

Tafel	uit	dezelfde	lijn	als/of	passend	bij	stoel Indien gecombineerd met stoelen
uitsluitend  in overeenkomend ontwerp

Let op:
banken zijn alleen 
toegestaan recht-
streeks geplaatst 
aan de gevel, met 
de rug tegen de 
gevel

	Categorie	B	

 Kunststof  
Kunststof

in verschillende kleuren

Tafel	uit	dezelfde	lijn	als/of	passend	bij	stoel

Het meubilair in deze  categorie is niet rechtstreeks  toegestaan. Hiertoe procedure inzien 
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 Hout 
Klapstoel

in	verschillende	natuurlijke	kleuren

Banken

Indien gecombineerd met stoelen uitsluitend in overeenkomend ontwerp

Let op:
banken zijn alleen 
toegestaan recht-
streeks geplaatst 
aan de gevel, met de 
rug tegen de gevel

Banken natural look

Indien gecombineerd met stoelen uitsluitend in overeenkomend ontwerp

Let op:
banken zijn alleen 
toegestaan recht-
streeks geplaatst 
aan de gevel, met 
de rug tegen de 
gevel



10

 Metalen frame 
Metalen frame

in verschillende kleuren en materialen

Bistro-stoel	in	verschillende	natuurlijke	kleuren

Tafel	uit	dezelfde	lijn	als/of	passend	bij	stoel

Tafel	uit	dezelfde	lijn	als/of	passend	bij	stoel


