
 Koninklijke Dekenij       Gent,  juli 2018 
 Patershol vzw 
 Haringsteeg 3 
 9000 Gent 
 Tel.: 09 2241979 
dekenij.patershol@telenet.be 

        
 

Nota aan de handelaars van de wijk Patershol 
 

 

Aan de handelaars, waarvan hun zaak gelegen is in het territorium van de 

Koninklijke Dekenij Patershol vzw: 
Drongenhof, Kaatsspelplein, Zwaanstraat, Trommelstraat, Kalversteeg, Rodekoningstraat, 

Kraanlei, Plotersgracht, Corduwanierstraat, Karmelietenstraat, Vrouwebroersstraat, 

Zeugsteeg, Hertogstraat, Ballenstraat en Haringsteeg. 

 

 

 

Betreft:  
PATERSHOLFEESTEN vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 augustus 2018. 

 

A. Alle handelaars, zowel leden als niet-leden, kunnen een terras plaatsen tijdens de 

 periode van het evenement en op de locatie van het evenement. 
 

B. Samenvatting van de meest belangrijke richtlijnen, voorkomende in de 

 stadsreglementering, bij het inrichten van gebuurte- en wijkfeesten. 
 

01   Terrassen mogen slechts geplaatst worden vóór de eigen handelszaak.        

  Eventueel mag men uitbreiden tot max. één woning ernaast, mits een geschreven 

  toelating van de huurder of eigenaar. 
 

02  Omdat alle constructies gemakkelijk verplaatsbaar moeten zijn, worden géén vaste 

  plankenvloeren voor terrassen toegelaten. 
 

03  Er mogen geen tafels, stoelen of andere obstakels geplaatst worden ter hoogte van 

  de volledige deuringang van de beschouwde handelszaak. 
 

04  Bij het bepalen van het aantal zitplaatsen op een terras dient men rekening te  

  houden met de beperkende factoren zoals vermeld in het reglement m.b.t. publiek 

  toegankelijke inrichtingen. 
 

05  Een vrije doorgang van 4,00 m dient voorzien, voor o.a. circulatie hulpdiensten. In 

  sommige te smalle straten kan daar van afgeweken worden, maar alleen in  
  samenspraak met de volgende diensten: Brandweer, Politie en Dienst Evenementen, 

  Feesten, Markten &Foren. De nodige schikkingen dienen getroffen om de toegang 

  van de hulpdiensten en politie te verzekeren in straten waar activiteiten   
  plaatsgrijpen. 

   De terras oppervlakten worden door Dienst Evenementen,  Feesten, Markten &  

  Foren gemerkt op 7 augustus in de voormiddag. 

 
06  Enkel inname openbare weg (terras, tap- eetwarenuitstalling ….) vergund door de 

  Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren van de stad Gent, wordt toegelaten. 

  Géén tap- of schenkinstallaties langs de kant van de voetgangersdoorgang. Wel 
  evenwijdig met de gevel, daar waar een tap en terras is toegestaan. 

 

07  Het geluidsniveau van de muziek dient te voldoen aan de geluidsnormen opgelegd in 



  het KB van 24-02-1977. Daar het Patershol een 'woonerf' is dient men alle muziek op 
  het openbaar domein en in privé panden, waar geluidshinder voor bewoners kan 

  ontstaan, te stoppen om 00.30 uur. 

 

08  Rekening houden met de voorwaarden van de Eetwareninspectie. 
 

09  De prijslijst van het aangebodene goed leesbaar opstellen. 

 
10  Reinigen van de gebruikte zones tot ± 5 meter er rond. 

 

11  Barbecues, open vuren, gasinstallaties, zijn niet toegelaten op het openbaar domein. 
  Enkel losse zaken zoals stoelen, tafels en parasols worden toegelaten.  

      Parasols  moeten bovendien voldoen aan de normen van de brandveiligheid. 

 

12  Vaste constructies zijn niet toegelaten, met uitzondering van podiums, daar waarvoor 
  Brandweer, Politie en Dienst Evenementen, Feesten, Markten & Foren toelating  

  hebben gegeven. 

 
13  Overspannen van de straat met een zeil is toegelaten, maar dit moet aangebracht 

  worden op een hoogte van minstens 4 meter en het zeil moet voldoen aan de  

  normen van de brandveiligheid. Tentzeilen moeten voldoen aan de door de Brandweer 
  gestelde brandklasse. Indien dit niet het geval is worden de constructies verwijderd. 

 

14  Het uitstallen van bereide eetwaren in een open ruimte is verboden. Volgens de wet 

  moet de uitstalling staan in een lokaal dat afgesloten is met wanden en zoldering. 
 

15  Elektriciteit en gasrecipiënten moeten voldoen aan de voorschriften vermeld in deel 2 

  en deel 3 van de Politieverordening Stad Gent (GR besluit van d.d. 28.04.2003  
  'Veiligheidsmaatregelen bij gebruik occasionele warmte/verlichtingsbronnen'). 

 

16 De hydranten dienen ten alle tijde bereikbaar te zijn voor de hulpdiensten. 
 

C. Er wordt door het dekenijbestuur geen toelating gegeven aan niet handelaars en aan 

 derden om, voor eigen profijt, gedurende  de Patersholfeesten op de openbare weg 

 handel te drijven, dat ten voordele van de gevestigde lokale handel. Ook mogen géén 
 'druppelstanden' opgesteld worden op de openbare weg, zelfs niet door de hier  

 gevestigde horecazaken.   

 Uitzondering daarop zijn de exploitaties beheerd door het bestuur van de Koninklijke 
 Dekenij  Patershol vzw. Alle inzet is daar vrijwillig. De eventuele opbrengst komt 

 integraal ten goede aan de dekenijwerking, dus aan alle leden. 

 

 
We wensen onze leden handelaars veel succes met de komende Patersholfeesten, en 

houden ons ter beschikking voor alle verdere informatie. 

 
Trees Coene,       Norbert Detaeye, 

Dekenin        Deken 

gsm 0475/ 55 33 62       gsm 0476/ 40 99 82 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
Algemene coördinatie: 

 

- Norbert Detaeye   0476/40 99 82 

- Trees Coene     0475/55 33 62 

 
 

Feestbeheerders: 

 

-  De Prez Rudy/ nachtwacht 0496/99 15 28 
-  Rouselle Clint/ nachtwacht 0473/61 29 04 

- Van Hulle Kevin/ nachtwacht 0479/66 43 98 

-  Van de Velde Rudo 0473/68 39 26 

-  Van de Walle Wesley 0498/17 57 74 

  

 

 
Traceren terrassen: dinsdag 7 augustus vanaf 10.00 uur door Dienst 

Evenementen, Feesten, Markten & Foren. 

Eindcontrole terrassen & obstakels: vrijdag 10 augustus vanaf 14.00 uur door 
Brandweer, Politie en Dienst Evenementen, Feesten, Markten & Foren. 

 

 
Afschrift aan : 

 

  -  Dhr. Christiaan De Pauw,  Brandweer 

  -  Dhr. Thierry Brossé,  Brandweer 
 

-  Dhr. Patrick Joos,  Politie Veiligheid - dienst OOC. 

-  Mevr. Veronique Bekaert, Politie - dienst CEB. 
 

-  Mevr. Lies Bonte,  Horecacoach. 

-  Mevr. Saskia Van Brussel,  Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren. 
-  Dhr. Dirk Joos,  Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren. 

 

  
 

 


