
Beste buren, 

Introductie: afhankelijk van de situatie: geheel nieuwe horecazaak op die locatie of bestaande 
horecazaak maar nu met terraswens. 

Per … hoop ik mijn nieuwe horecazaak te openen. Ik wil daar ook graag een terras bij gaan voeren.  

Of: zoals u weet heb ik al enige tijd een horecazaak op het adres …. Ik wil graag op korte termijn 
terras gaan exploiteren. Daarvoor moet ik een terrasvergunning aanvragen. De gemeente, maar ook 
ik als horecaondernemer, vindt het belangrijk dat wij met elkaar overleggen over de horeca- en 
terrasexploitatie. Anders dan mijn horecazaak binnen, staat het terras buiten, de zogenaamde 
openbare ruimte. In de nieuwe regels over terrasexploitatie staat dat ik aan de gemeente bewijzen 
moet overleggen dat ik u heb geïnformeerd en dat wij overleg hebben gehad. Informatie hierover 
kunt u vinden op www.gemeentemaastricht.nl/terrasvergunning  

In de bijlage vindt u de plattegrond van het door mij gewenste terras.  

Ik vraag jullie reactie via deze brief. Voor het gemak heeft de gemeente een korte vragenlijst 
opgesteld. Het fijnste zou zijn als je die invult en terugstuurt/ bij mij in de bus gooit. Dan heb ik het 
bewijs voor de gemeente.  
 
Wil je wat uitgebreider met mij van gedachte wisselen over het terras dan kan dat natuurlijk. Ik ben 
bereikbaar op: …. En ook na het invullen van dit lijstje hoop ik dat we contact blijven houden. 

Ik zie de vragenlijst graag binnen twee weken terug. Mocht ik hem niet ontvangen dan ga ik ervan uit 
dat je geen bezwaren hebt tegen het voorgestelde terras. 

Hoe verder? 
Als ik alle reacties uit de buurt heb verzameld, stuur ik deze naar de gemeente samen met de 
aanvraag voor mijn terrasvergunning. De gemeente beoordeelt de aanvraag onder andere op de 
vraag of de woon- en leefkwaliteit op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de 
aanwezigheid van het terras. Dit wordt enerzijds beoordeelt aan de hand van deze peiling in de 
buurt maar ook aan objectieve criteria. 

Met vriendelijke groet, 

horecaondernemer 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.gemeentemaastricht.nl/terrasvergunning


Vragenlijst terras <naam horecazaak> 

Ingevuld door: ………………………………………………………………………………………………….. (naam) 

wonende op: …………………………………………………………………………………………………….(adres) 

bereikbaar op: ……………………………………………………………………………….(telefoonnummer/mailadres) 

(in te vullen door buurtbewoner) 

Vraag 1: Mijn ervaring met het terras van <naam horecazaak> is: (aankruisen wat van toepassing 
is, meerdere antwoorden mogelijk) 

a) Super, heel fijn dat er een terras komt. Goed voor de sociale controle.  
b) Goed, ik heb er geen problemen mee dat er een terras er de komende 5 jaar komt 
c) Prima, over het algemeen ben ik blij met een terras en ik verwacht niet dat ik er last van zal 

hebben. 
d) Mmm, ik ben bang dat ik hinder/last van het terras ondervind. Laten we erover in gesprek 

gaan* 
e) Slecht, ik verwacht veel last/ hinder te ondervinden van het terras en ik zou willen dat het er 

niet komt.* 

*= vul altijd vraag 2 in.  

 

Vraag 2: Ik verwacht wel/geen* last of hinder van het toekomstige terras te ervaren  
Indien wel is ingevuld. Ik denk dat de hinder/ last bestaat uit: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Toelichting gemeente:  
Gemeente Maastricht is van mening dat wonen in de stad en vooral in de binnenstad hinder met 
zich mee kan brengen. De algemene ervaring is dat de meeste bewoners van de gemeente zich dat 
ook realiseren en daar geen moeite mee hebben. Soms wordt de ervaren hinder te veel. Maak het in 
ieder geval bespreekbaar zodat het mogelijk is een oplossing te zoeken. 

Vraag 3: Heeft u suggesties/ ideeën/ wensen om mijn terrasplan te verbeteren? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 


