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Aanwezig: Dirk Sioen: Burgemeester;
Evelien D'Hellem, Franky Bryon, Frans Deleu, Joachim Jonckheere, 
Johan Demonie, Johan Leleu, Johan Tally, Koen Meersseman, 
Luc Blondeel, Marc Verstraete, Maxim Vermeeren, Patrick Denorme, 
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Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Luk Hoflack, Marie Debucquoy, 
Sabine Vanderhaeghen: Schepenen;
Maria Vander Meiren: OCMW-voorzitter;
Thijs D'Alleine: Voorzitter gemeenteraad;
Philippe Awouters: Wnd. Algemeen Directeur 

Afwezig: Niels Vermeersch: Technicus
Verontschuldigd:

Dossierbeheerder: Jasper Vallaeys
Nummer punt: 18253

Gemeentelijk circusreglement 

Bevoegdheid

Gemeentedecreet artikel 42

Naam schepen:Dirk Sioen
Bevoegd voor: 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Jasper Vallaeys

Wetgeving

 Wetgeving inzake handhaving van de openbare orde
 Koninklijk Besluit van 2 september 2005 en opeenvolgende wijzigingen betreffende 

het welzijn van dieren, gebruikt in circussen en rondreizende tentoonstellingen 
(circusbesluit)

Documenten en voorgeschiedenis

 Zonale Politieverordening PZ Arro Ieper – goedgekeurd door de gemeenteraad in 
zitting van 8 februari 2016

 Raadsbesluit 6 november 2017 – gemeentelijke verordening inzake 
aankondingsborden langs de openbare weg: aanvulling op de zonale verordening 

 Er bestaat tot op heden geen gemeentelijk circus reglement 
 Jaarlijks krijgt onze gemeente diverse aanvragen voor het verkrijgen van een 

standplaats.
 Er bestaat tot op heden geen éénduiding rond een vaste standplaats waar het circus 

zich kan vestigen. 



 Op de dag van vandaag bestaat enkel het aanvraagformulier voor circussen die wordt 
opgestuurd naar de aanvrager indien de dienst evenementen een e-mail of aanvraag 
ontvangt. 

Financieel

 Niet van toepassing

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

Visum

 Niet van toepassing 

Advies van de dienst en motivatie

 Via het gemeentelijk circus reglement worden er duidelijke afspraken gemaakt naar 
de aanvrager toe welke zaken er nodig zijn bij de aanvraag, welke de 
toewijzingsregels zijn, waar de vaste locatie op openbaar domein is, wat met prijs en 
betaling, welke nutsvoorzieningen wij hen ter beschikking stellen, wat met het afval, 
wat met de publiciteitsvoering, wat met geluidshinder en de geluidsnorm, alle info 
rond het dierenwelzijn, de keuringsbewijzen, de veiligheid en andere 
verantwoordelijkheden. 

 Dit reglement is samen met het reeds bestaande aanvraagformulier eenduidig voor 
de toekomstige aanvragers voor een standplaats van een circus

Stemming

Aantal ja stemmen 23 Dirk Sioen, Evelien D'Hellem, Franky Bryon, Frans Deleu, 
Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Joachim Jonckheere, 
Johan Demonie, Johan Leleu, Johan Tally, 
Koen Meersseman, Luc Blondeel, Luk Hoflack, 
Marc Verstraete, Marie Debucquoy, Maxim Vermeeren, 
Patrick Denorme, Paul Durnez, Sabine Vanderhaeghen, 
Sophie Vangheluwe, Thijs D'Alleine, Wendy Pattyn, 
Christoph Zole 

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

Uittreksel uit het algemeen leefmilieu -, brandpreventie – en politiereglement

Dit reglement is van toepassing op circussen of andere niet-permanente 
amusementsbedrijven (theatercircus, artistieke stuntshow, rondreizende tentoonstelling 
met show, optreden van inheemse dieren of reptielen, …) die plaatsvinden op het 
grondgebied van Zonnebeke op openbaar of privédomein.

Aanvraag



De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren via het aanvraagformulier te vinden op de 
gemeentelijke website van Zonnebeke. Dit volgens de toewijzingsregels zoals hieronder 
omschreven.

Dit verzoek omvat:
 Naam van circus of de vereniging
 Ondernemingsnummer (of afschrift inschrijving Kruispuntbank van 

Ondernemingen)
 Gegevens van de contactpersoon (naam, adres in België, gsm – en/of 

telefoonnummer, mailadres, fax, …)
 Een korte voorstelling van het circus
 Het schema van de tournee
 Beschrijving van de voorstelling 
 Rekeningnummer (terugstorten waarborg)
 Gewenste data om in de gemeente te staan, met vermelding van aankomst en 

opbouw, de voortellingen en de afbouw en vertrek
 Inplantingsplan (afmetingen tent, …) en technische beschrijving van de 

installaties en noodzakelijke keuringsattesten (verblijven van dieren, tenten, 
tribunes, …)

 Speellijst (data en uren van de geplande voorstellingen)
 Bewijs van het afsluiten van een geldige verzekering burgerlijke 

aansprakelijkheid, brandverzekering en objectieve aansprakelijkheid
 Bewijs van een recent positief keuringsattest van de elektriciteit
 Een kopie van het contract met een erkende dierenarts indien er dieren optreden
 Een lijst van alle dieren die meereizen/optreden met het circus. Gelet op de wet 

van 10 maart 2014 inzake het verbod op wilde dieren, zijn volgende dieren nog 
toegestaan: ganzen, eenden, runderen, Aziatische buffel, dromedaris, kameel, 
hond, geiten, duiven, paard, pony, ezel, kat, hoenderachtigen, lama, fret, konijn, 
schapen en varken. 

 Voorstel van locatie (enkel voor het plaatsen van een circus op privéterrein)
 Schriftelijke toelating van de eigenaar van het terrein (enkel voor het plaatsen 

van een circus op privéterrein) 

Toewijzingsregels 

1. Éénmaal per jaar wordt er een toelating gegeven voor het plaatsen van een circus 
op openbaar domein - grondgebied Zonnebeke.

2. Aanvragen gebeuren bij aanvang van het nieuwe jaar in de maand januari. Tegen 
eind februari zal de confirmatie gebeuren van de standplaats.

3. Bij een gelijktijdige aanvraag wordt de voorkeur gegeven aan een circus dat 
gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Regering in het kader van de Vlaamse 
nomadische circussen 

4. Op basis van eventuele evaluaties voorgaande standplaats in onze gemeente, het 
dossier en de aantrekkelijkheid van het circus zal het College van Burgemeester 
en schepen een beslissing hierover nemen indien er meerder aanvragen binnen 
komen

5. De toezegging is slechts definitief na het schriftelijk akkoord van het College van 
burgemeester en schepenen en na de volledige betaling van de waarborgsom.

6. Het is verboden wilde dieren te gebruiken tijdens de circusvoorstellingen.
7. De toelating kan geweigerd worden door het College van burgemeester en 

schepenen wegens overlapping met andere evenementen, om redenen van 
openbare veiligheid, eerder verleende toelatingen voor of na de geplande 
voorstellen, negatieve ervaringen met de exploitant, ..



8. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorstellen van de 
aanvrager, maar het College van burgemeester en schepenen kan voorwaarden 
opleggen aan de toelating (betrekking tot de locatie (op privédomein), data van 
voorstellingen, aantal voorstellingen, datum aankomst en vertrek, …)

9. Het circus mag maximaal 10 dagen in de gemeente verblijven en zal derhalve de 
gemeente verlaten – met alle materiaal en voertuigen 

Standplaats op openbaar domein

Op de evenementenweide – Berten Pilstraat achterkant van het kasteelpark; voor inname 
van het plein, dient de aanvrager de locatie zelf te na te gaan.
Er is ter plaatse mogelijkheid tot het gebruiken van water en elektriciteit.

Geen standgeldvergoeding is verschuldigd

Prijs en betaling

Het circus of de vereniging  moet, voor de aankomst, een waarborg betalen ter waarde 
van 1000 euro voor een standplaats op openbaar domein. 

Ter voorkoming van schade aan de ter beschikking gesteld terrein zal uiterlijk bij 
aankomst van het circus een bankwaarborg voorgelegd worden aan de financieel 
directeur van de gemeente Zonnebeke.

Het volledige bedrag of saldo, na verrekening van eventuele kosten, wordt na controle 
van het terrein teruggestort op het aangeduide rekeningnummer. In geval van no – show 
of beschadigingen aan het terrein of openbaar domein, wordt de waarborg ingehouden. 
Indien schade duurder is dan de betaalde waarborg, dan wordt er een extra 
onkostenvergoeding opgestuurd naar organisator van het circus met de totale kostprijs.

Nutsvoorzieningen 

Er is een vaste elektriciteitskast op de evenementenweide beschikbaar. De verrekening 
van het elektriciteitsverbruik gebeurt op basis van het reële verbruik conform de 
meterstand.
Wateraansluiting is ten laste van het circus.

Afval

Het circus is zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van zijn vuilnis, het terrein 
reinigen en in zijn oorspronkelijke staat herstellen. Vuilniszakken kunnen bij het 
gemeentebestuur aangekocht worden tegen geldende kostprijs.
Bij het in gebreke blijven wordt alle opkuis gedaan door de eigen technische dienst op 
kosten van het circus.

Publiciteitsvoering

- Het college van burgemeester en schepenen dient voorafgaandelijk en schriftelijk 
toelating te geven voor het gebruik van radiowagen tijdens de gemelde periode. In 
toelating kunnen bijzondere voorwaarden opgelegd worden.

- Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het voeren van 
publiciteit via reclameborden.



- Er wordt geen toelating gegeven tot het plaatsen van borden of het aanplakken van 
affiches op volgende plaatsen :

 op de rotonde De Brieke
 openbare gebouwen, beschermde monumenten
 aan de openbare weg palende afsluitingen en omheiningen
 aan verkeersborden, -lichten, wegwijzers, straatmeubilair, verlichtingspalen
 constructies van nutsmaatschappijen en openbare diensten

- De zonale politieverordening PZ Arro Ieper – goedgekeurd door de gemeenteraad in 
zitting van 8 februari 2016 dient strikt nageleefd te worden.
Dit document kan op eenvoudige vraag integraal bekomen worden bij de dienst 
evenementen of bij de dienst Noodplanning.

- Raadsbesluit 6 november 2017 – gemeentelijke verordening inzake 
aankondingsborden langs de openbare weg: aanvulling op de zonale verordening 

Art. 1. Het plaatsen van publiciteit langs de openbare weg is verboden, uitgezonderd 
op de locaties die het college van burgemeester en schepenen ter beschikking stelt 
zonale verordening PZ Ieper artikel 2.4.1: 1°).
De aanvraag tot het aanbrengen van aankondigingsborden dient gericht te worden 
aan het College van Burgemeester en Schepenen, Langemarkstraat 8, 8980 
Zonnebeke. 
Het is niet mogelijk gebruik te maken van de borden voor het aankondigen van 
politieke activiteiten.

Art. 2. Er wordt een verbod ingevoerd voor alle andere aankondigingsborden binnen 
Zonnebeke. Uitzonderingen kunnen enkel aangevraagd worden t.a.v het College van 
Burgemeester en Schepenen voor evenementen georganiseerd door een erkende 
Zonnebeekse vereniging die doorgaat op het grondgebied van Zonnebeke.
Deze activiteit moet een bovenlokale uitstraling hebben en meer dan 5.000 bezoekers 
bereiken.

Inschuifborden
Art 3: De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het aanmaken en aanleveren van 
inschuifborden.

Locaties
Art. 4.

 Zonnebeke: Ieperstraat (de Brieke), Moorsledestraat, Langemarkstraat
 Beselare: Wervikstraat (de Kortekeer)
 Geluveld: Menenstraat (richting van Menen naar Ieper)
 Passendale: Westrozebekestraat, Statiestraat
 Zandvoorde: Zillebekestraat

Art. 5. De panelen, 8 stuks, worden geplaatst en terug verwijderd door de technische 
dienst.

Materiaal, opdruk en afmetingen panelen
Art. 6. Het aankondigingsbord bestaat uit PVC materiaal formaat 200 cm lengte, 30 
cm hoogte, 1 cm dikte.

Art. 7. Het aantal borden is beperkt tot één aankondigingsbord per paneel. 
Verschillende activiteiten die kaderen in eenzelfde manifestatie, dienen op hetzelfde 
bord vermeld te worden. De borden mogen slechts aan één zijde een aankondiging 
vermelden. De achterkant dient wit te zijn. 

Art. 8. De tekst/opdruk van het aankondigingsbord dient steeds bezorgd te worden 
aan de dienst evenementen.  De datum staat altijd links en de tekst in het midden. 



Eventueel kan er rechts een logo toegevoegd worden, het logo moet in zelfde kleur 
zijn als belettering. Het geadviseerde lettertype dient opgevraagd te worden bij de 
dienst evenementen. De dienst evenementen zal binnen de 30 kalenderdagen na het 
ontvangen van het ontwerp goedkeuring verlenen 

Duur
Art. 9. Het aankondigingsbord wordt maximaal 21 kalenderdagen voor de 
manifestatie aangebracht door de technische dienst en dit in de werkweek volgend op 
de week waarin de borden werden binnengebracht. Bij meer aanvragen dan plaatsen 
beslist het College van Burgemeester en Schepenen over de prioriteit.

Art. 10. De aankondigingsborden worden door de aangeduide firma bezorgd aan de 
technische dienst.

Art. 11. De borden worden na datum van de manifestatie bijgehouden door de 
technische dienst.

Art. 12. Het aanbrengen van deze borden kan niet gebeuren voor private 
handelspubliciteit. Daarnaast is het niet toegelaten om iets anders vast te maken aan 
de constructie.

Art.13. De aankondigingsborden blijven eigendom van de gemeente. De belettering 
wordt door de betrokken firma rechtstreeks gefactureerd aan de organisatie.

Geluidshinder en geluidsnorm

Het circus zal gedurende de ganse verblijfperiode de wetten en besluiten betreffende de 
bestrijding van geluidshinder naleven.

Iedere circusvoorstelling dient te voldoen aan de nieuwe regels inzake geluidsnorm die 
gelden vanaf 1 januari 2013 (besluit Vlaamse Regering van 17 februari 2012).

Dierenwelzijn 

Wanneer er dieren meereizen, bevestigt het circus met zijn aanvraag dat elke geldende 
wet – en regelgeving – op het vlak van dierenwelzijn wordt nageleefd.
In het bijzonder wordt bij verwezen naar de bepalingen van de Europese Verordening nr. 
1/2005 van de Raad van 22 december 2004 en de verordening nr. 1739 van de 
Commissie van 21 oktober 2005, het Koninklijk Besluit van 2 september 2005 ter 
waarborging van het welzijn van dieren die tot vermaakt van het publiek worden gebruikt 
in circussen of rondreizende tentoonstellingen (het zogenaamde circusbesluit) en de 
omzendbrief van de federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de 
voedselketen en leefmilieu betreffende het houden van dieren in circussen en 
rondreizende tentoonstellingen.
De huisvestiging van de dieren kan geïnspecteerd worden door de bevoegde instanties. 
Het circus verbindt zich ertoe dierenwelzijn organisaties toe te laten op hun terrein om de 
dierenverblijven te bezoeken. 

Aansprakelijkheid en verzekeringen 

Een geldig verzekeringsattest foorreiziger, waaruit blijkt dat het circus verzekerd is voor 
de risico’s objectieve aansprakelijkheid na brand en ontploffing en burgerlijke 
aansprakelijkheid zal voorafgaandelijk voorgelegd worden. De gemeente kan nooit 
aansprakelijkheid gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. 

Keuring installaties

Voor alle technische installaties moeten geldige keuringsattesten voorgelegd worden. 



Veiligheid

Elke verantwoordelijke moet onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen en zich schikken 
naar de richtlijnen van de burgemeester, de plaatselijke politie en brandweer alsook van 
de aangestelde plaatsmeester
De politie en brandweer kunnen te allen tijde (onverwachts) een veiligheidscontrole 
uitvoeren.
De gemeente kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

Verantwoordelijkheden

 De aanvrager bevestigt door zijn aanvraag in het bezit te zijn van alle wettelijke 
reglementair voorgeschreven documenten, getuigschriften en vergunningen in 
verband met bedrijfsvoering, de voorstelling, de infrastructuur (zeker in tent: 
noodverlichting, pictogrammen, …, het rollend materieel, de artiesten en het 
personeel

 Het circus is verantwoordelijk voor alle schade aan het openbaar en het privaat 
domein.

 Het is verboden putten te graven en materiaal aan te brengen waardoor het 
terrein kan worden beschadigd.

 Het circus moet voldoende toiletten ter beschikking stellen van het publiek. 

Namens de gemeenteraad,

Wnd. Algemeen Directeur Voorzitter gemeenteraad
(get) P. Awouters (get) T. D'Alleine

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Wnd. Algemeen Directeur Voorzitter gemeenteraad

P. Awouters T. D'Alleine


