Algemene bepalingen met betrekking tot het plaatsen van een circus op het openbaar domein
Aanvraag:
De aanvraag moet schriftelijk en minstens drie maanden vooraf gericht worden aan het college
van burgemeester en schepenen met verplichte opgave van volgende informatie:
-

-

naam van het circus of de vereniging
contactpersoon (naam, adres, gsm, telefoonnummer, fax, e-mail, rekeningnummer)
benodigde oppervlakte (m²) op parking P1 Expo Roeselare
Voor de plaatsbeschrijving moet vooraf afgesproken worden met de verantwoordelijke
van Expo Roeselare.
opbouw en afbraak (aankomst op .. te .. uur met vertrek op .. uiterlijk te ..uur) en data
van de voorstellingen.
De periode wordt beperkt tot maximum 14 kalenderdagen!

Bij de toezegging wordt rekening gehouden met een tussenperiode van minstens één maand
tussen twee opeenvolgende circussen.
Bij een gelijktijdige aanvraag van periode wordt voorkeur gegeven aan een circus, gesubsidieerd
door de Vlaamse Regering in het kader van de Vlaamse nomadische circussen (vanaf 2007).
Dierenwelzijn:
Het circus moet in regel zijn met het KB van 11.02.2014 omtrent het dierenwelzijn.
Volgende documenten moeten bij de aanvraag worden toegevoegd:
1. een kopie van het contract met de erkende dierenarts;
2. een lijst van de dieren die worden meegebracht;
3. een afschrift van de combinatiepolis;
4. een afschrift van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
5. een technische beschrijving van de installaties (verblijven van de dieren, tent, ….);
6. een beschrijving van de voorstelling;
7. het schema van de tournee en de naam van de contactpersoon.
Toegangsprijzen:
Het circus of de vereniging moet zorgen voor een duidelijke affichering van de toegangsprijzen
zowel op flyers als aan de ingang en aan de kassa.
Logistieke voorzieningen & preventie:
De tent moet vanaf 100m² gekeurd worden door de brandweer (051 20 59 21) op
brandveiligheid. Het is verboden putten te graven of materiaal aan te brengen, waardoor het
terrein kan worden beschadigd. Geen enkel voorwerp mag in de grond verankerd worden.
Elektriciteits- en wateraansluiting is ten laste van het circus of de vereniging en kan
aangevraagd worden bij de dienst logistiek.
Het circus moet ervoor zorgen dat er een permanente drinkwatervoorziening voorzien is op de
standplaats.
Het circus of de vereniging moet voldoende toiletten permanent ter beschikking stellen voor het
publiek en de eigen werknemers. Indien deze aangesloten worden op het openbaar
rioleringsstelsel moet u dit vermelden bij de plaatsbeschrijving.
De toiletten, alsook de locatie errond, moeten goed onderhouden zijn.

Terrein:
Bij het verlaten van de parking P1 van Expo Roeselare moet het circus of de vereniging op
eigen kosten alle vuilnis (ook huisvuil) verwijderen alsook het terrein reinigen en in zijn
oorspronkelijke staat herstellen.
Hiervoor kunnen (oranje) vuilniszakken aangekocht worden bij de stadskas tegen de geldende
kostprijs.
Controle van de opkuis gebeurt door de verantwoordelijke van Expo Roeselare.
Bij het in gebreke stellen, wordt de opkuis op kosten van het circus of de vereniging door onze
diensten gedaan.
Reclame:
De aanvraag voor reclame kan gebeuren via de website van stad Roeselare www.roeselare.be
en moet voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in het Gecoördineerd politiereglement
Roeselare, Izegem en Hooglede.
Nachtlawaai:
De nachtrust van de omwonenden moet gerespecteerd worden. Daarom mag geen nachtlawaai
veroorzaakt worden na 22.00 uur. Er moet voldaan worden aan de voorwaarden zoals bepaald
in het Gecoördineerd politiereglement Roeselare, Izegem en Hooglede.
Noodplanning:
In het kader van de wetgeving inzake nood-en interventieplanning (NIP) wordt gevraagd om uw
evenement vooraf te melden bij de dienst Noodplanning, Politiezone RIHO, Accent Business
Park, Kwadestraat 159 a-b te 8800 Roeselare.
Het formulier melding evenementen kan u terugvinden op de website van de Politiezone RIHO.
Meer info op bovenstaand adres of op 051 23 10 68 of noodplanning@politiezoneriho.be.
De inrichter van een circus bevestigt door zijn aanvraag te doen in het bezit te zijn van alle
wettelijk en reglementair voorgeschreven documenten, getuigschriften en vergunningen i.v.m.
de bedrijfsvoering, de voorstelling, de infrastructuur, het rollend materieel, de artiesten en het
personeel.
Alle verantwoordelijkheid valt ten laste van de inrichters van het circus. Het Stadsbestuur kan
niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of aangebrachte schade aan het
openbaar domein.
De toelating wordt afgeleverd onder voorbehoud van het schriftelijk akkoord van het college van
burgemeester en schepenen en na de (blijvende) naleving van het circusbesluit.
Er moet een betaling, minstens 10 werkdagen vooraf, gebeuren van het standgeld zoals
bepaald in het belastingreglement.
Bij niet-naleving vervalt de toelating automatisch.

