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vnN oe HeneN SnMueL PnuweLs eH SlNoon DoNNenr vll¡ Grncus Trr Trx voon eeN
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BRIEVENBUSSEN

Her Colleoe,
Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd
bij latere decreten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiene (VLAREM ll), zoals gewijzigd door latere
besluiten van de Vlaamse Regering (hoofdstuk 6.7 in het bijzonder);
Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 september 2005 betreffende het welzijn van dieren
gebruikt in circussen en rondreizende tentoonstellingen gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 26 april2007;
Gelet op de dierenwelzijnswet van 1986;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 mei 2007, houdende aanpassing
beslissing van de gemeenteraad van 9 mei 2006, houdende vaststelling Algemeen
Politiereglement, met ingang van 1 september 2006, zoals gewijzigd bij beslissingen
van 3 juli 2006 en 26 maart 2007, hierna Algemeen Politiereglement genoemd;
Gelet op het reglement houdende belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde
drukwerken met handelskarakter vanaf 15 mei 2008, vastgesteld door de
gemeenteraad van 14 april 2008;

Gelet op de e-mails d.d. 4 en 11 mei 2017 van de heren Samuel PRuwEls en
Sandor Dottruenr van Ctncus Tlr TAK, met adres BVBA Ln GRnol¡¡e,
MRS. PAUWELS ET MAReurs, Brugmannlaan 425 te 1180 Brussel, houdende aanvraag
toelating voor een standplaats voor een circus voor de periode van
11 t.e.m. 17 september 2017, het plaatsen van publiciteitsborden langsheen de
gemeentelijke wegen en de verdeling van flyers aan de scholen en in de brievenbussen
teneinde de circusvoorstellingen aan te kondigen;

Ovenvegende

de instelling door het Algemeen

Politiereglement van

een

vergunningsplicht op iedere privatieve ingebruikneming van de openbare rurmte;
Overwegende dat in het Algemeen Politiereglement nog andere verbodsbepalingen en
vergunningsvoon¡vaarden van toepassing zijn
deze zin moet worden aangepast en uitgebreid;

op deze activiteit; dat de aanvraag

in

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van heden om
toelating te verlenen aan CrRcus Trr Tnx, om het voetbalterrein, gelegen achter de

te

Nederlandstalige gemeentelijke basisschool "De LETTERBUTER",

gebruiken als

standplaats voor hun circustent voor de periode van 11 t.e.m. 17 september2017,

op- en afbouw

inbegrepen,

om

publiciteitsborden

te

plaatsen langsheen

de

gemeentelrjke wegen en om flyers te verdelen aan de scholen en in de brievenbussen
teneinde de circusvoorstellingen aan te kondigen;

Besturt:

Art.l

Aan de heren Samuel Peuwrls en Sandor DorurueRr van Crncus Tlr TRr, met
adres svsR Ln Gnnorrue, MRs. PRuwels er MRRours, Brugmannlaan 425 te

1180 Brussel, wordt, onder de voorwaarden bepaald in

de

2,3,4,5, 6 en 7, vergunning verleend om het voetbalterrein, gelegen
achter de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool "De LetreRel¡leR", te
gebruiken voor de installatie van een circustent in de periode van
artikelen

11 t.e.m.17 september 2017, op- en afbouw inbegrepen, voor het plaatsen van
publiciteitsborden langsheen de gemeentelijke wegen, flyers te verdelen aan
de scholen en in de brievenbussen, teneinde de circusvoorstellingen aan te

kondigen, meer bepaald:

a)

Artikel 38: waarbij toelating wordt verleend om publiciteitsborden in de
openbare ruimte aan te brengen, vanaf 1 september 2017, meer bepaald

om de

b)

1

circusvoorstellingen

d)

periode van

de

Artikel 50: waarbij toelating wordt verleend voor de ingebruikname van de
openbare ruimte op bovenvermelde plaats voor de installatie van een

circustent en

c)

in

1 t.e.m. 17 september 2017 aan te kondigen;

aanhorigheden

in

de periode van

11 t.e.m. 17 september 2017;

Artikel 56: waarbij toelating wordt verleend voorlopige constructies, in

casu
1

I

circustent,

te monteren, in de periode van

t.e.m. 17 september 2017 op bovenvermelde plaats;

Artikel 94: waarbij toelating wordt verleend om
1

in de periode van

1 t.e.m. 17 september 2017 , tijdens de circusvoorstellingen, elektronisch

versterkt geluid te produceren, rekening houdend met de bepalingen
hieronder vermeld in artikel 3, in de circustent geïnstalleerd op

e)

bovenvermelde plaats;

Artikel 112: waarbij toelating wordt verleend om met gemotoriseerd
vervoer het benodigde materiaal voor de installatie van het circus in de
periode van 11 t.e.m. 17 september 2017, op bovenvermelde plaats, ter
plaatse te brengen en nadien terug te veruvijderen; enkel de noodzakelijke
voertuigen voor het aanleveren en het weghalen van materialen is

0
ArI.2

toegelaten;

Artikel 117: waarbij toelating wordt verleend voor de ingebruikname van
de openbare ruimte op bovenvermelde plaats in de periode van
11 t.e.m. 17 september 2017.

Deze vergunning wordt afgeleverd mits de strikte naleving van volgende
voorwaarden uit het Algemeen Politiereglement:

a)

Artikel 72: Het

b)

materialen weg te nemen op plaatsen die tot het openbaar domein van de
gemeente behoren, zonder daartoe de toelating te hebben gekregen.
Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt dient de oorspronkelijke
herstellen en wordt bestraft met een administratieve
toestand
geldboete van maximum 100 EUR.
Artikel 77: Z¡n verboden op de openbare weg en op plaatsen die voor het
publiek toegankelijk zijn: het parkeren van voertuigen en het plaatsen van
voorwerpen, ook al is dit maar tijdelijk, waardoor de opsporing van, de
toegang tot of het gebruik van waterbronnen voor het blussen van
branden, kan verhinderd of onmogelijk gemaakt worden.

te

is

verboden graszoden, planten, aarde, stenen of

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met

c)

een

admin¡stratieve geldboete van maximum 200 EUR.

Artikel 78: Het is verboden de signalen voor de identificatie of de
opsporing van waterbronnen voor het blussen van branden, te
beschadigen, te verbergen of te laten verbergen.

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met

d)

een

administratieve geldboete van maximum 200 EUR.

Artikel 79: De brandkranen, deksels of luiken die de kamers met
brandkranen en putten afsluiten, moeten steeds vrij, goed zichtbaar en
gemakkelijk bereikbaar zijn.

Dit betekent dat sneeuw, ijs, gras of oven¡voekerende planten, aarde,
modder of gelijk welke andere materie moet worden verwijderd; deze

e)

onderhoudsverplichting komt ten laste van de personen bedoeld in artikel
21 van dit reglement en van wie de woningen grenzen aan een van de
voorzieningen die in lid 1 van dit artikel vermeld zijn.
Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een
administratieve geldboete van maximum '120 EUR.

Artikel 80: lndien een evenement of gelijk welke andere bijeenkomst
georganiseerd wordt rn een plaats die voor het publiek toegankelijk is,
moeten de organisatoren kunnen bewijzen dat het aan de
veilig heidsvoorsch riften beantwoordt.

ln toepassing van de regelgeving betreffende brandveiligheid, kan de
burgemeester het evenement verbieden en kan de politie in voorkomend

f)

gevalde inrichting laten ontruimen en sluiten.
Artikel 96: Voor het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of
voorwerpen die geluiden kunnen voortbrengen, gelden de volgende
principes:
deze voonuerpen moeten gedragen en niet gesleept worden, op de grond
geplaatst en niet geworpen worden;
als deze voorwerpen door hun afmetingen of hun gewicht niet gedragen
kunnen worden, moeten ze uitgerust zijn van een voorziening waardoor
ze geluidloos verplaatst kunnen worden.

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met

g)

een

administratieve geldboete van maximum 100 EUR.
Artikel 107: Onverminderd andere reglementaire bepalingen treft eenieder
de nodige maatregelen om lichthinder te voorkomen.
Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot
de noodwendigheden betreffende uitbating en/of veiligheid. De verlichting
is zo geconcipieerd dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving
maximaal wordt beperkt.

Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht

zijn op de gebouwen of

onderdelen ervan.

Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet
overtreffen.

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met

een

administratieve geldboete van maximum 150 EUR.

h)

Artikel 11 1: Onverminderd de toepassing van het Natuurdecreet, is het
verboden, op om het even welke wijze, schade toe te brengen aan fauna
en flora, ze bewust te verstoren of er gedeelten van weg te nemen.
Onverminderd de toepassing van een administratieve boete van
maximum 100 EUR, moet wie deze bepaling overtreedt, voor zover
mogelijk, de zaken onmiddellijk in orde brengen, zoniet houdt de
gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de

i)

Artikel 116: Het is verboden in groene ruimtes reclameborden of affiches
te plaatsen of andere commerciële reclamemiddelen te gebruiken,
behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen.
Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een
administratieve geldboete van maximum 150 EUR.

overtreder.

Art.3

Deze vergunning wordt afgeleverd mits de strikte naleving van volgende
vooruvaarden

-

i. h.

k.v. leefmilieu

m.

b.t.

g elu

idsevenementen, meer bep aald

:

het geluidsdrukniveau in de inrichting blijft beperkt tot 85 dB(A) LAeq,
1Smin,

er wordt een verantwoordelijke als aanspreekpunt voor de toezichthouders
aangesteld, deze contactgegevens van deze persoon worden minstens
24 uur voor aanvang aan de toezichthouders overgemaakt,
voortgebrachte afualstoffen worden ingezameld en aangeboden volgens

de

richtlijnen

van de

intercommunale INTERzA (0272107 31,

info@interza.be).
Art.4

Deze vergunning wordt afgeleverd onder voon¡vaarde dat de aanvrager een
gunstig advies van de brandweer bekomt en mits de strikte naleving van de
door deze laatste opgelegde richtlijnen.

Art.5

Deze vergunning wordt afgeleverd onder voonvaarde dat de aanvrager de
vigerende regelgeving m.b.t. dieren en dierenwelzijn in het bijzonder wordt

in het

gerespecteerd zoals beschreven
Koninklijk Besluit van
2 september 2005 betreffende het welzijn van dieren gebruikt in circussen en
rondreizende tentoonstellingen gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van
26 april 2007 en dat de dierenwelzijnswet van 1986 en de milieuwetgeving in
casu strikt worden nageleefd.
Art.6

Deze vergunning wordt afgeleverd onder voorwaarde dat de aanvrager in orde

is met alle wettelijke verplichtingen en verzekeringen in het kader van
uitbating van een circus, met name dat alle verzekeringsdocumenten

de
en

keuringsattesten geldig zijn in de aangevraagde periode.
Att.7

Deze vergunning wordt afgeleverd onder voorwaarde dat de aanvrager steeds
alle veiligheidsvoorschriften in acht neemt, meer bepaald i.h.k.v. de veiligheid
van de bezetters, waarbij desgevallend de vlotte en veilige evacuatie der

aanwezigen steeds afhankelijk

zal zun van de

zorgzaamheid, het

veiligheidsbesef en de organisatiezin van de organisatoren.

Art.8

Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art.9

Deze vergunning moet tijdens de gehele duur van het evenement ter plaatse
aanwezig zijn en moet op de eerste vraag van de controlerende overheid
getoond kunnen worden.

De secretaris,
(get.) Marc VRru Deune¡r

De voorzitter,

(get.) Frédéric Perrr
Voor eensluidend uittreksel,
23 juni 2017

De gemeentesecretaris,

Marc VR¡r DeuRe¡r

burgemeester,

rédéric Perrr

