Gemeente Zedelgem

Secretariaat

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN
20 FEBRUARI 2003
in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis

Aanwezig:

Hilaire Verhegge, burgemeester-voorzitter,
Maurice Haesaert, Patrick Arnou, Joël Vandamme, Arnold Naessens en Godelieve David, schepenen,
Willy Maenhout, Etienne Feys, Julien Monbailliu, Johan Lingier, Nele Verhegge, Isabelle Teerlinck, Ivan Lahousse,
Xavier Vandaele, Noël Baesens, Frank Schillewaert, Mauricette Cools, Brigitte Himpens, Annick Vermeulen, Pol
Denys, Joke Devooght, Johan Denys, Johan Gryp en Gerda De Vos, raadsleden,
Heidi Malengier, gemeentesecretaris.
Jurgen Dehaemers, schepen - Eddy De Wispelaere en Rita Desmet, raadsleden.

Afwezig:

7. Cultuur - Circusreglement - goedkeuring
De gemeenteraad,
Overwegende dat op het grondgebied van groot-Zedelgem regelmatig circussen te gast zijn;
Overwegende dat het voor het goede verloop van het bezoek van de circussen noodzakelijk is dat de
aanvragen gereglementeerd worden;
Gelet op artikelen 117 en 135 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de bespreking in het college van burgemeester en schepenen d.d. 27 januari 2003;
Gelet op het ontwerp van het circusreglement en de bijhorende overeenkomst;
Gelet op het belastingsreglement op het gebruik van het openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad
d.d. 19 december 2002;
Gehoord de opmerking van raadslid Johan Lingier dat er vroeger geen problemen waren, de
reglementeringsdrang van het gemeentebestuur zal de betrokkenen afschrikken om naar Zedelgem te komen;
Besluit: 20 JA (Hilaire Verhegge, burgemeester, Maurice Haesaert, Patrick Arnou, Joël Vandamme, Arnold Naessens en Godelieve
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David, schepenen, Willy Maenhout, Etienne Feys, Nele Verhegge, Isabelle Teerlinck, Ivan Lahousse, Xavier Vandaele,
Noël Baesens, Frank Schillewaert, Brigitte Himpens, Annick Vermeulen, Pol Denys, Johan Denys, Johan Gryp en Gerda
De Vos, raadsleden)
NEEN (Johan Lingier, raadslid)
ONTHOUDINGEN (Julien Monbailliu, Mauricette Cools en Joke Devooght, raadsleden)

AANVRAGEN
Artikel 1.- De standplaatsen voor het circus worden na aanvraag toegewezen door het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 2.- De aanvraag voor het bekomen van een standplaats voor een circus dient schriftelijk gericht te
worden aan het gemeentebestuur en vermeldt:
a) De exacte plaats waar het circus wenst plaats te nemen
b) De exacte datum (volledige periode – aankomst, opbouw, afbraak, rust, …)
c) De naam, voornaam, hoedanigheid of beroep en domicilie van de aanvrager. Wanneer het om een
vennootschap gaat: de handelsnaam of benaming, de rechtsvorm en de maatschappelijke zetel.
d) Het telefoonnummer waarop de eigenaar tijdens de kantooruren te bereiken is.
e) Het handelsregister- en het BTW-nummer.
f) De benaming en afmetingen van het circus, eventuele uitsprongen, afzonderlijke kassa’s en
stroomleveringswagens, stoepen, uitspringende kappen, opendraaiende deuren inbegrepen en de juiste

operationele afmetingen van de begeleidende wagens. Een recente foto van het circus en een grondplan
(schets) met de nodige circulatieruimte voor de bezoekers van het circus dient te worden bijgevoegd.
g) De gewenste hoeveelheid elektriciteit (kW) en water (m3).
h) Bewijs van verzekering tegen brand, burgerlijke aansprakelijkheid, risico’s van burenverhaal en objectieve
aansprakelijkheid bij brand en ontploffing (verzekeringsmaatschappij en polisnummer, bewijs betaling
premie).
i) De openingsuren en de tarieven die tijdens de voorstellingen aan de circusbezoekers zullen gevraagd
worden. De aangegeven tarieven zijn de maximumtarieven die gedurende de hele duur van het circus
gevraagd mogen worden. Een korting mag worden toegestaan.
j) Attest van goed gedrag en zeden dat niet ouder is dan één maand, indien de aanvrager een natuurlijke
persoon is.
In het geval van een rechtspersoon dient een attest van goed gedrag en zeden voorgelegd te worden dat
niet ouder is dan één maand van de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur van de
onderneming.
Artikel 3.- De aanvraag moet ondertekend worden door de betrokken eigenaar van het circus of zijn
gemachtigde.
Artikel 4.- De aanvraag moet toekomen bij het gemeentebestuur uiterlijk 2 maanden voor de opgegeven data
van het circusbezoek.
TOEKENNING VAN DE STANDPLAATSEN, TIJDSTIP EN DUUR
Artikel 5.- De toekenning gebeurt door het college van burgemeester en schepenen aan de hand van de
aanvragen en rekening houdende met een goede spreiding van de circusbezoeken in groot-Zedelgem.
Artikel 6.- Het circus sluit een overeenkomst met het gemeentebestuur met betrekking tot de toekenning van
de standplaats op een openbaar domein in groot-Zedelgem.
Artikel 7.- De standplaatsen voor een circusattractie, de woon- en bedrijfswagens en eventuele dieren worden
door het college van burgemeester en schepenen aangeduid.
Het circus is verplicht de aangeduide standplaatsen te respecten, zodat de toegangswegen voor de voertuigen
van eerste hulp bereikbaar blijven.
Alle toegangen en doorgangen tussen de circustenten en de woonwagens ed… moeten vrijgehouden blijven.
Om brandoverslag te vermijden moet tussen alle opstellingen een vrije ruimte blijven van minstens 1 m
breedte.
Artikel 8.- Enkel op de opgegeven en door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde dagen
mag het circus geopend zijn.
De goedgekeurde duur (omschreven in dagen) mag niet overschreden worden. Een circusbezoek mag
maximum 4 dagen duren. Afwijkingen kunnen toegestaan worden door het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 9.- Het toekomen en opstellen van het circus is toegelaten vanaf de eerste opgegeven dag vanaf 8 uur.
Het circus dient het openbaar domein ontruimd te hebben ten laatste de vierde dag van het circusbezoek.
Artikel 10.- Voor de standplaats dient een standgeld betaald te worden zoals bepaald in het geldend
belastingsreglement op het gebruik van het openbaar domein.
Indien het bedrag niet tijdig wordt gestort blijft het opeisbaar en kan het college over de betrokken standplaats
beschikken om ze aan iemand anders toe te wijzen.
INNEMEN EN ONTRUIMEN VAN DE STANDPLAATS
Artikel 11.- De montage van het circus moet gebeuren zonder schade te berokkenen aan het openbaar goed.
Voorafgaand moeten al de nodige voorzorgsmaatregelen genomen worden. Schade aan het openbaar goed is
ten laste van het circus.
Artikel 12.- Een circusattractie mag nooit vastgehecht worden aan bomen, afsluitingen, lichtinstallaties,
verkeerstekens of andere openbare goederen en mag in geen geval opgesteld worden in het openbaar groen.
Er mogen geen verankeringen gebeuren in verharde ondergrond (parking, enz…).
Artikel 13.- Het weg- en voetgangersverkeer mag niet gehinderd worden door het circus.

In geen geval mogen inritten en garages van privé-eigendommen van inwoners gehinderd worden.
Artikel 14.- Bij het ontruimen van het circus moet het terrein proper en onbeschadigd achtergelaten worden,
zoniet worden de kosten voor reiniging of herstel aan het circus aangerekend.
UITBATING
Artikel 15.- Het circus moet alle voorzorgsmaatregelen treffen tegen eventueel brandgevaar.
Het circus moet beschikken over eigen blusmiddelen, die jaarlijks moeten nagezien worden door een bevoegde
firma. Het circus voorziet duidelijk aangeduide nooduitgangen.
Het gebruik van verwarmings- of kooktoestellen werkend op alcohol, benzine of petroleum is streng verboden.
De in reserve gehouden recipiënten (flessen, houders, enz…) voor vloeibaar gemaakte gassen onder druk
mogen geen gezamelijke waterinhoud van 300 liter of meer hebben, tenzij hiervoor akte of vergunning werd
verleend, overeenkomstig de van kracht zijnde bepalingen van het Vlaamse reglement inzake
milieuvoorwaarden voor hinderlijke inrichtingen (Vlarem II).
Artikel 16.- Het is de uitbaters van circussen verboden lotjes of toegangskaarten te verkopen buiten hun
instelling of hiermee de voorbijgangers op opdringerige wijze lastig te vallen.
Artikel 17.- De intensiteit van de muziekinstrumenten, pick-ups, luidsprekers, micro’s enz. moeten geregeld
worden volgens de instructies van de politie of de bevoegde dienst. Deze toestellen mogen slechts in
gematigde toon benut worden. De luidsprekers dienen naar de grond gericht in een hoek van 45°.
In geen geval mogen er oorverdovende geluiden voortgebracht worden die de bewoners van de aanliggende
huizen kunnen hinderen.
De burgemeester kan ingeval van klachten en na vaststelling van overschrijding van de maximaal toegelaten
geluidsniveau’s, ten allen tijde het gebruik van de storende geluidsbronnen verbieden.
Artikel 18.- Het is het circus ten strengste verboden om voorstellingen te geven die rechtstreeks of
onrechtstreeks aanleiding geven tot enige verstoring van de openbare orde, rust, veiligheid en gezondheid.
De burgemeester kan overeenkomstig artikel 135 van de nieuwe gemeentewet de onmiddellijke sluiting
bevelen van het desbetreffende circus, de betrokken uitbaters hebben geen recht op enige schadevergoeding.
Artikel 19.- Het door het circus gebruikte materiaal dient steeds in onberispelijke staat te zijn. De kabels voor
stroomtoevoer naar het circus vormen één geheel met het circus. De uitbater blijft verantwoordelijk voor alle
mogelijke tekortkomingen aan zijn circus en al de schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.
Artikel 20.- Het circus is verplicht de directe omgeving zindelijk te onderhouden en in de onmiddellijke
nabijheid van zijn standplaats op goed zichtbare plaatsen vuilnisbakken te plaatsen van voldoende grootte en
aantal, die tijdig en behoorlijk dienen te worden geledigd.
Het circus is verplicht minstens één pak reglementaire vuilniszakken te kopen bij de gemeente en de goed
afgesloten vuilniszakken te plaatsen op een vooraf afgesproken plaats.
Artikel 21.- De slangen die afvalwaters uit de woonwagens afvoeren moeten zodanig worden aangebracht dat
het afvalwater in de riolering uitmondt en geen hinder vormt voor de circusbezoekers of de bewoners der
aanliggende huizen.
Het is verboden vetten, oliën, vast huishoudelijke afvalstoffen en dergelijke te lozen op straat of in de riolering
te laten lopen (enkel huishoudelijk afvalwater).
Artikel 22.- Alle dieren (zowel huisdieren als wilde dieren) moeten worden vastgelegd.
aansprakelijk voor zijn dieren en dient hiertoe alle nodige voorzorgen te nemen.

Het circus is

Artikel 23.- De aansluitingen op nutsvoorzieningen van elektriciteit en water worden voorzien door de
gemeente op basis van de aanvraag en de mogelijkheid tot toelevering.
De deelneming in de kosten van de aansluiting en van het verbruik zit verrekend in de belasting.
Artikel 24.- In geval van onderbreking van elektrische stroom wegens beperking van stroomverbruik of defect
in de leiding, is het gemeentebestuur niet aansprakelijk en komt het niet tussen in de kosten voor aansluiting op
het net en kan het gemeentebestuur niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gederfde inkomsten.
PUBLICITEITSBORDEN EN MICROWAGENS
Artikel 25.- Indien het circus publiciteitsborden wenst te plaatsen langsheen gemeentelijke wegen verbindt het
zich ertoe zich aan de volgende richtlijnen te houden:

a) De borden moeten geplaatst worden zonder schade aan te richten
b) De borden mogen geen hinder vormen voor het doorgaand verkeer of voor voetgangers
c) De borden mogen maximum 14 dagen voor de eerste dag van de circusperiode geplaatst worden
d) De borden dienen ten laatste 5 dagen na de laatste dag van de circusperiode weggehaald te worden
Indien er bij het plaatsen of weghalen van publiciteitsborden toch schade wordt veroorzaakt dan zal het circus
de kosten moeten vergoeden.
Artikel 26.- Indien het circus microwagens wenst te gebruiken, dient het hiervoor voorafgaand toestemming te
vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Een microwagen mag niet gebruikt worden bij het
passeren van kerken en scholen.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 27.- Het gemeentebestuur neemt geen bewaking op zich van het circus en de wagens die rond het
circus of op een parkeerterrein staan. Het gemeentebestuur is evenmin verantwoordelijk voor beschadiging,
verlies of diefstal van de in de wagens of circusattracties opgeborgen of tentoongestelde zaken.
Artikel 28.- Bij het overtreden van het circusreglement kan de gemeenteraad van de overtreder een boete
eisen conform artikel 119 bis § 2 van de nieuwe gemeentewet.
Artikel 29.- Het circus kan door het college tijdelijk of blijvend uitgesloten worden indien vastgesteld werd dat
hij het circusreglement overtreden heeft, onverminderd de eventuele boetes.
Artikel 30.- Alle gevallen die niet voorzien zijn in het reglement zullen het voorwerp uitmaken van bijzondere
beslissingen van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 31.- Alleen de Brugse rechtbanken zijn bevoegd bij betwistingen of geschillen.
Artikel 32.- Dit reglement zal bekend gemaakt worden zoals voorgeschreven door artikel 112 en 114 van de
nieuwe gemeentewet.
Artikel 33.- Bij het afsluiten van de overeenkomst tussen het college van burgemeester en schepenen en het
circus zal een kopij van dit reglement aan de circusuitbater worden voorgelegd.
Artikel 34.- Een afschrift van dit circusreglement wordt verstuurd naar de hogere overheid.
Artikel 35.- Het circusreglement zal ingaan vanaf 1 april 2003.
NAMENS DE GEMEENTERAAD:
H. Malengier
secretaris (get.)

H. Malengier
secretaris

H. Verhegge
voorzitter (get.)

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT:
H. Verhegge
burgemeester

