
UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN HET 
SCHEPENCOLLEGE

Zitting van maandag, 19 september 2022

Aanwezig: Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, Peter Simoens, Sybille De Vos, Julie Dossche, 
Mathieu Mas: schepenen;
Bart Baele: algemeen directeur

Verontschuldigd: John Adam, Bart Dossche: schepenen

Afwezig:

Evenementen. Evenementen - Regeling circussen vanaf 01-01-2023 - Goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op de eerdere nota, goedgekeurd door het schepencollege in zitting van 24-09-2018, waarin een 
regeling m.b.t. circusaanvragen vastgelegd werd waarbij 3 vaste partners (Barones, Wiener en Pipo) 
om beurt en 1x per jaar een standplaats verkregen op de achterste zijde van De Ham;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Gelet op de vraag van circus Barones om jaarlijks, bij voorkeur in het voorjaar, een vaste standplaats 
te verkrijgen in onze stad;

Gelet op de vraag van circussen TikTak en Pepino om ook opgenomen te worden in het 
beurtrolsysteem van de stad;

Gelet op het feit dat de parking op het Ohioplein overwegend te klein blijkt te zijn voor de nodige 
voorzieningen (bij het laatste circus werd een PV opgemaakt wegens een te klein ruimte voor de 
dieren) en ook minder geschikt gezien deze gebruikt wordt door pendelaars;

De dienst evenementen deed een grondig onderzoek naar de mogelijkheden en verzamelde informatie 
bij andere (gelijkaardige) steden en gemeenten en bij het circuscentrum in Brussel. In geen enkele stad 
of gemeente werkt men met een vaste partner die elk jaar mag terugkomen. 
De meeste steden/gemeenten verwerken een aanvraag wanneer ze binnenkomt, wie eerst vraagt, eerst 
krijgt, met meestal ook een max van 1 of 2 circussen per jaar en dus geen vaste regelgeving.

Voorstel

De werkwijze van “wie eerst vraagt, eerst krijgt” lijkt ons helemaal niet werkbaar, we hanteerden deze 
vóór we een vaste regeling vastlegden en dit zorgde steeds voor discussie. We stellen dan ook voor om 
2 circussen per jaar toe te staan (1 in voorjaar en 1 in najaar), met de 5 vaste partners en volgens een 
vast schema, op de achterkant van parking de Ham en onder voorbehoud van beschikbaarheid door 
andere evenementen, max 1 jaar vooraf datum vastleggen. Op die manier wordt iedereen gelijk 
behandeld, werken we met betrouwbare partners, bieden we een gevarieerd aanbod en kan elk circus 
over een periode van 5 jaar 2x komen, eens in het voorjaar en eens in het najaar.
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jaar voorjaar najaar

2023 Wiener Barones

2024 Pepino Pipo

2025 Tiktak Wiener

2026 Barones Pepino

2027 Pip Tiktak

Dit voorstel werd vooraf afgetoetst met de hier opgenoemde circusgezelschappen en werd positief 
onthaald.

Link met het meerjarenplan

BD-8: We bouwen de stad verder uit tot een stad met een toegankelijk vrijetijdsaanbod;
BD-9: We bouwen de stad uit tot een aantrekkelijke stad voor bezoekers, handelaars en ondernemers;

Budgettaire weerslag

Opbrengsten circussen worden gestort op GBB-0710-70000099 (opbrengsten uit alle verkopen)

Communicatie

De dienst brengt de aanvragers op de hoogte van de beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen;

Besluit

Artikel 1. Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met bovenstaande voorstel om 
max. 2 circussen per jaar toe te staan, dit op locatie De Ham en volgens een vast stramien waarbij de 5 
gekende circusgezelschappen via beurtrol een gelijke behandeling krijgen in de toekenning van een 
vaste standplaats.

Artikel 1.1. Op een later ogenblik zal nog een voorstel voor een aangepast retributiereglement voor 
standplaatsvergoeding, elektriciteit- en waterverbruik voorgelegd worden aan schepencollege.
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Namens het college,

De algemeen directeur,  De burgemeester,
Bart Baele Marnic De Meulemeester

Voor eensluidend uittreksel
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