PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
GEMEENTE Z E L Z A T E
---------------------------------------------DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 02 MAART 2020
----------------------------------------------------------------------------Aanwezig:
Dirk Goemaere, voorzitter;
Brent Meuleman, burgemeester;
Geert Asman, Isabel Dellaert, Luc Van Waesberghe en Steven
De Vuyst, schepenen;
Martin Acke, Filip Bruggheman, Jan De Beule,
Debbie De Vleesschauwer, Gino D'Haene, Guy D'Haeseleer,
Patricia Joosten, Rik Laureys, Marleen Maenhout,
Karl Segers, Kristof Stevelinck, Kevin Uytterhaegher,
Karel Van Bever, Lucien Van de Velde, Kurt Van Weynsberghe,
raadsleden.
Christine Coone, wnd. algemeen directeur.
Verontschuldigd: Frank Bruggeman, Vincent Dierickx, raadsleden.

---------------------------------------------------------------------OPENBARE ZITTING – PUNT 07 – AANPASSINGEN ROND DIERENWELZIJN AAN
POLITIEREGLEMENT OP DE WEKELIJKSE MARKT, REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE
ACTIVITEITEN, POLITIEREGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE
KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN, REGLEMENT
HOUDENDE CIRCUSSEN OF ANDERE NIET PERMANENTE AMUSEMENTSBEDRIJVEN (MET
UITZONDERING VAN KERMISSEN)
------------------------–---------------------------------------------------DE RAAD:
ALGEMEEN
-

Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en latere
wijzigingen;

-

Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het
welzijn der dieren en latere wijzigen;

-

Gelet op de wet van 7 februari 2014 houdende diverse bepalingen inzake
dierenwelzijn, internationale handel in bedreigde in het wild levende
dieren- en plantensoorten en dierengezondheid;

-

Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 135 §2: de gemeenten hebben ook tot
taak in het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met
name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op
openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen;

-

Overwegende dat in het bestuursakkoord ‘een hart voor Zelzate’ het thema
dierenwelzijn opgenomen is;

-

Overwegende dat het gemeentebestuur van oordeel is dat in kader van
veiligheid (vb. uitbreken van dieren) en gezondheid (vb. verspreiden van
ziektes) het niet meer wenselijk is om dieren op de openbare kermissen en op
het openbaar domein buiten openbare kermissen toe te laten;

-

Overwegende dat het bestuur op een respectvolle relatie wenst om te gaan met
dieren: dieren verdienen bescherming in alle omstandigheden, of ze nu als
gezelschapsdier, als landbouwdier of als proefdier gehouden worden; dieren
dienen niet voor vermaak; dieren mogen geen onnodige pijn lijden; dieren
geen onnodige stress bezorgen door transport, … ;

-

Gelet op het voorstel om volgende reglementen aan te passen door “Er worden
geen nieuwe standplaatsen met levende dieren toegelaten.” toe te voegen:
a) politiereglement op de wekelijkse markt,
b) reglement i.v.m. ambulante activiteiten,
c) politiereglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen en
op het openbaar domein buiten openbare kermissen,

d) reglement houdende circussen of andere niet permanente
amusementsbedrijven (met uitzondering van kermissen);
POLITIEREGLEMENT OP DE WEKELIJKSE MARKT
-

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante
activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4
juli 2005 en wet van 20 juli 2006, meer bepaald de artikelen 8 tot en met
10;

-

Gelet op het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de
uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, meer bepaald de
artikelen 23 tot en met 44;

-

Gelet op het politiereglement op de wekelijkse markt, goedgekeurd in de
gemeenteraad van 31 oktober 1991, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit d.d. 30
juni 2010;

-

Overwegende dat het geruime tijd geleden is dat een standplaats met levende
dieren op de wekelijkse markt was en dat het gemeentebestuur dit in de
toekomst niet meer wil toelaten;

-

Overwegende dat artikel 6 wordt toegevoegd: “Er worden geen nieuwe
standplaatsen met levende dieren toegelaten.”;

-

Overwegende dat huidig artikel 6 wordt hernummerd naar artikel 7;

REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN
-

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante
activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4
juli 2005 en wet van 20 juli 2006, meer bepaald de artikelen 8 tot en met
10;

-

Gelet op het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de
uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, meer bepaald de
artikelen 23 tot en met 44;

-

Gelet op het politiereglement i.v.m. ambulante activiteiten, goedgekeurd in
de gemeenteraad van 19 november 2008, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit
d.d. 24 februari 2009, 31 maart 2009, 24 september 2009 en 24 juni 2019;

-

Overwegende dat het geruime tijd geleden is dat er een standplaats met
levende dieren aanwezig was bij de ambulante activiteiten en dat het
gemeentebestuur dit in de toekomst niet meer wil toelaten;

-

Overwegende dat artikel 29 wordt toegevoegd: “Er worden geen nieuwe
standplaatsen met levende dieren toegelaten.”;

-

Overwegende dat huidig artikel 29 wordt hernummerd naar artikel 30;

POLITIEREGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET
OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN
-

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante
activiteiten en de organisatie van openbare markten, en latere wijzigingen

-

Gelet op het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de
uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, en latere
wijzigingen;

-

Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 maart 2013 houdende het welzijn van
paarden en pony’s op kermissen;

-

Gelet op het schrijven van het Agentschap Ondernemen d.d. 12 februari 2015,
waarin gesteld wordt dat kermisattracties met dieren, in toepassing van
artikel 4 § 2,4° van het koninklijk besluit van 24 september 2006, niet
mogen worden verboden door het reglement van de gemeente Zelzate;

-

Gelet op het politiereglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare
kermissen en op het openbaar domein buiten openbare kermissen, goedgekeurd
in de gemeenteraad van 1 juni 2015;

-

Overwegende dat het bestuur bepalingen kan vastleggen m.b.t. het toewijzen
van standplaatsen;

-

Gelet op het regeerakkoord van de Vlaamse regering 2019-2024 waarin
opgenomen is dat er een uitdoofbeleid komt met flankerende maatregelen en
redelijke termijnen voor het houden van kermispony’s;

-

Overwegende dat het geruime tijd geleden is dat er een standplaats met
levende dieren op de kermis aanwezig was en dat het gemeentebestuur dit in
de toekomst niet meer wil toelaten;

-

Gelet op het voorstel om het reglement van 1 juni 2015 m.b.t.
kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het openbaar domein buiten
openbare kermissen aan te passen door bij artikel 3 (voorwaarden inzake
toewijzing standplaatsen) §3 volgende zin toe te voegen: “Er worden geen
nieuwe standplaatsen voor kermisinstellingen met levende dieren
toegelaten.”;

-

Overwegende dat bij artikel 3 §3 wordt toegevoegd: “Er worden geen nieuwe
standplaatsen voor kermisattracties met levende dieren toegelaten.”

REGLEMENT HOUDENDE CIRCUSSEN OF ANDERE NIET PERMANENTE AMUSEMENTSBEDRIJVEN (MET
UITZONDERING VAN KERMISSEN)
-

Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 september 2005 ter waarborging van het
welzijn van dieren die tot het vermaak van het publiek worden gebruik in
circussen of rondreizende tentoonstellingen en latere wijzigingen;

-

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 december 2016 houdende circussen /
rondreizende tentoonstelling of andere niet permanente amusementsbedrijven;

-

Gelet op het reglement houdende circussen of andere niet permanente
amusementsbedrijven (met uitzondering van kermissen), goedgekeurd in de
gemeenteraad van 29 december 2014, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit d.d.
28 december 2016;

-

Overwegende dat in artikel 2 de bepaling ‘Een bevestiging dat de wetgeving en
regelgeving op het vlak van dierenwelzijn wordt nageleefd (zie ook artikel
19).’ wordt geschrapt;

-

Overwegende dat bij artikel 2 wordt toegevoegd: ‘Er worden geen nieuwe
standplaatsen met levende dieren toegelaten.’;

-

Overwegende dat artikel 3 wordt geschrapt;

-

Overwegende dat artikel 19 wordt geschrapt;

-

Overwegende dat de artikels worden hernummerd;

-

Gelet op het positief advies van de gemeentelijke adviesraad dierenwelzijn
over de wijzigingen van bovenstaande reglementen;

-

Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd;

-

Gelet op de vraag van schepen Isabel Dellaert om bij het reglement houdende
circussen of andere niet permanente amusementsbedrijven (met uitzondering
van kermissen artikel 8 te schrappen omdat de inhoudt van dit artikel niet
langer van toepassing is.

BESLUIT:
In openbare zitting , met 17 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert
Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Bruggheman Filip, De Vleesschauwer
Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Joosten Patricia, Goemaere Dirk, Laureys
Rik, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien,
Van Weynsberghe Kurt) bij 4 onthoudingen(Acke Martin, De Beule Jan Maenhout
Marleen, Stevelinck Kristof):
Artikel 1: - Volgende reglementen worden aangepast door “Er worden geen nieuwe
standplaatsen met levende dieren toegelaten.” toe te voegen:
a) politiereglement op de wekelijkse markt,

b) reglement i.v.m. ambulante activiteiten,
c) politiereglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op
het openbaar domein buiten openbare kermissen,
d) reglement houdende circussen of andere niet permanente amusementsbedrijven
(met uitzondering van kermissen).
Artikel 2: - Het politiereglement op de wekelijkse markt wordt aangepast als
volgt:
-

Bij artikel 6 wordt toegevoegd: “Er worden geen nieuwe standplaatsen met
levende dieren toegelaten.”;

-

Huidig artikel 6 wordt hernummerd naar artikel 7.

Artikel 3: - Het reglement i.v.m. ambulante activiteiten wordt aangepast als
volgt:
-

Bij artikel 29 wordt toegevoegd: “Er worden geen nieuwe standplaatsen met
levende dieren toegelaten.”;

-

Huidig artikel 29 wordt hernummerd naar artikel 30.

Artikel 4: - Het politiereglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare
kermissen en op het openbaar domein buiten openbare kermissen wordt aangepast
als volgt:
-

Bij artikel 3 §3 wordt toegevoegd: “Er worden geen nieuwe standplaatsen voor
kermisattracties met levende dieren toegelaten.”

Artikel 5: - Het reglement houdende circussen of andere niet permanente
amusementsbedrijven (met uitzondering van kermissen) wordt aangepast als volgt:
-

Bij artikel 2 wordt toegevoegd: ‘Er worden geen nieuwe standplaatsen met
levende dieren toegelaten.’;

-

Artikel 3 wordt geschrapt;

-

Artikel 8 wordt geschrapt;

-

Artikel 19 wordt geschrapt;

-

De artikels worden hernummerd.
Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op
02 maart 2020.
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

In opdracht:
Christine COONE
wnd. algemeen directeur

Dirk GOEMAERE
voorzitter gemeenteraad

Provincie OOST-VLAANDEREN
Gemeente Zelzate

REGLEMENT HOUDENDE CIRCUSSEN / RONDREIZENDE
TENTOONSTELLINGEN OF ANDERE NIET PERMANENTE
AMUSEMENTSBEDRIJVEN
(MET UITZONDERING VAN KERMISSEN)
Goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 29 december 2014,
gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit d.d. 28 december 2016
en 2 maart 2020
TOEPASSINGSGEBIED
Artikel 1: - Dit reglement is van toepassing op circussen of andere niet
permanente amusementsbedrijven (bv. monster truck show) die plaatsvinden op
het grondgebied van de gemeente Zelzate. Het reglement is niet van toepassing
op kermissen.
AANVRAAG STANDPLAATS
Artikel 2: - De aanvraag om een standplaats 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 het bedrijf;
- contactpersoon (naam, adres, telefoonnummer, gsm, fax, e-mail, …); er dient
rekening mee te worden gehouden dat de correspondentie enkel via die
persoon zal gebeuren;
- rekeningnummer;
- data van de voorstellingen (= aantal dagen);
- periode inclusief opbouw en afbraak (aankomst op … te … uur met vertrek op
… uiterlijk te … uur) - deze periode beperkt zich tot maximaal 14
kalenderdagen;
- voorgestelde plaats;
- benodigde oppervlakte (m²) met aanduiding van de afmetingen van de binnenen buitenverblijven voor de meereizende dieren;
- een kopie van het contract met een erkende dierenarts indien er meereizende
dieren zijn;
- een recent keuringsattest van de elektriciteit;
- inplantingsplan en een technische beschrijving van de installaties;
- een bewijs van afsluiten van een geldige brandverzekering, verzekering
burgerlijke aansprakelijkheid en objectieve aansprakelijkheidsverzekering.
- een afschrift van de combinatiepolis;
- een afschrift van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen;
- een beschrijving van de voorstelling;
- een schema van de tournee en de naam van de contactpersoon
Er worden geen nieuwe standplaatsen met levende dieren toegelaten.
WEIGERING EN MODALITEITEN VAN DE TOELATING
Artikel 3: - Bij de toezegging wordt rekening gehouden met een tussenperiode
van minstens 6 maanden tussen twee voorstellingen. Er worden maximaal 2
toelatingen per jaar verleend.
Artikel 4: - Het college van burgemeester en schepenen kan de toelating
gemotiveerd weigeren, bijvoorbeeld om redenen van openbare veiligheid,
overlapping met andere evenementen, negatieve ervaringen met de exploitant, ….
Artikel 5: - Bij gelijktijdige aanvraag wordt de voorkeur gegeven aan een
circus, gesubsidieerd door de Vlaamse Regering in het kader van de Vlaamse
nomadische circussen.
Artikel 6: - Het college van burgemeester en schepenen kan voorwaarden
opleggen aan de toelating, bijvoorbeeld met betrekking tot de locatie, de
data van de voorstellingen, het aantal voorstellingen, de datum van aankomst
en vertrek. Indien mogelijk wordt hierbij rekening gehouden met de
voorstellen van de aanvrager.

STANDPLAATS
Artikel 7: - Op het grondgebied van de gemeente Zelzate wordt volgend terrein
als standplaats op openbaar domein voorzien:
- Parking tussen Oost- en Westkade (ter hoogte van sportcomplex Eurohal);
- Groenplein.
Artikel 8: - Op het grondgebied van de gemeente Zelzate moeten alle circussen
en amusementsbedrijven op privaat domein schriftelijk gemeld worden aan het
college van burgemeester en schepenen volgens de modaliteiten beschreven in
artikel 2 en 3.
De artikelen inzake publiciteitsvoering (artikel 14), veiligheid (artikel 17
en 18), dierenwelzijn (artikel 19 en 20), verzekering (artikel 24) en
geluidshinder (artikel 26) zijn eveneens van toepassing voor circussen en
evenementen die plaatsvinden op privaat domein.
ELEKTRICITEITS- EN WATERAANSLUITING
Artikel 9: - De aansluitingen op de elektriciteitskasten mogen enkel onder
spanning indien de installaties conform de AREI reglementering zijn. Er moet
een geldige en positieve kopie van een keuringsattest van een bevoegd
keuringsorganisme worden overhandigd aan de gemeentelijke afgevaardigde.
Artikel 10: - Voor aansluitingen op nutsvoorzieningen moeten alle richtlijnen
van het gemeentebestuur worden nageleefd.
Artikel 11: - In geval van onderbreking van elektrische stroom wegens
beperking van stroomverbruik of defect aan de leiding is het gemeentebestuur
niet aansprakelijk.
PUBLICITEITSVOERING
Artikel 12: - Het college van burgemeester en schepenen dient voorafgaandelijk
en schriftelijk toestemming te geven voor het voeren van publiciteit in
toepassing van de politieverordening op de openbare rust en veiligheid d.d.
15 mei 1999- Titel IXbis: Aanplakken / Publiciteitsborden, laatst gewijzigd
in zitting van 30 juni 2010.
De burgemeester dient voorafgaandelijk en schriftelijk toelating te geven voor
het gebruik van geluidsvoortbrengende middelen om reclame te maken of om de
aandacht te trekken. In deze toelating kunnen bijzondere voorwaarden worden
opgelegd. Overtredingen op deze bepaling worden gesanctioneerd in het kader
van het reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties.
SANITAIRE VOORZIENINGEN
Artikel 13: - Het circus of bedrijf moet voldoende toiletten permanent
beschikbaar stellen van het publiek en de eigen werknemers. De toiletten
moeten goed onderhouden zijn.
Artikel 14: - Op het terrein worden geen woonwagens en/of slaapwagens
toegelaten die niet voorzien zijn van chemische toiletten of andere
voorzieningen die niet als volstrekt hygiënisch door het gemeentebestuur
aanvaard kunnen worden.
VEILIGHEID
Artikel 15: - Het circus of bedrijf moet voor de veiligheidskeuring contact
opnemen met de brandweer.
Artikel 16: - Iedere verantwoordelijke moet onmiddellijk gevolg geven aan de
bevelen en zich schikken naar de richtlijnen van de burgemeester, de
verantwoordelijke van de lokale politie, de brandweer en de werkmannen van de
dienst grondgebiedszaken.
TOEGANGSPRIJZEN
Artikel 17: - Het circus of bedrijf zorgt voor een duidelijke affichering van
de toegangsprijzen aan de ingang en aan de kassa.

VUILVERWIJDERING
Artikel 18: - Bij het verlaten van de standplaats, moet het circus of bedrijf
door eigen zorgen en op eigen kosten alle vuilnis (inclusief huisvuil)
verwijderen alsook het terrein reinigen en in zijn oorspronkelijke staat
herstellen.
Controle op de opkuis gebeurt door de dienst grondgebiedszaken.
Bij het in gebreke blijven, wordt dit uitgevoerd door de dienst
grondgebiedszaken op risico en kosten van het circus of bedrijf.
Artikel 19 - Het afvalwater alsmede het afval van de chemische toiletten dient
afgevoerd te worden in de aangeduide straatkolken. Het is verboden
lozingsdarmen naar straatkolken te laten liggen. Het is verboden te lozen op
het plein en/of de straat. Het is verboden vetten, oliën, vaste
huishoudelijke afvalstoffen en dergelijke te lozen op straat of in de
riolering te laten uitlopen.
VERZEKERING
Artikel 20: - Het circus of bedrijf moet voor de burgerlijke
aansprakelijkheid de nodige verzekeringscontracten ter beschikking houden van
de verantwoordelijke van de brandweer of de lokale politie.
Artikel 21: - Het gebruik van de machtiging houdt automatisch de erkenning in
van de algehele verantwoordelijkheid van het circus of bedrijf voor alle
schade die naar aanleiding van dit gebruik wordt aangebracht aan de
gemeentelijke eigendommen en brengt de verplichting mee deze schade
onmiddellijk en volledig te vergoeden aan het gemeentebestuur. Eveneens zal
het circus/bedrijf en haar verzekeraars moeten opkomen ter algehele vrijwaring
van het gemeentebestuur ingeval de verantwoordelijkheid van de gemeente wordt
ingeroepen.
GELUIDSHINDER
Artikel 22 - Inzake geluidshinder gelden de voorschriften van het besluit van
de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot wijziging van het koninklijk
besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor
muziek in openbare en private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van
de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van
muziek in inrichtingen.
Er mogen openlucht muziekactiviteiten georganiseerd worden indien het geluid
onder de 85 dB(A) LAeq,15min blijft.
Indien de organisator meer dB(A) wil produceren, dan zal hij een afwijking
aan het college van burgemeester en schepenen moeten aanvragen. Het college
van burgemeester en schepenen kan deze afwijking toestaan mits het opleggen
van voorwaarden.
VERANTWOORDELIJKHEDEN
Artikel 23: - De aanvrager bevestigt door zijn aanvraag in het bezit te zijn
van alle wettelijk en reglementair voorgeschreven documenten, getuigschriften
en vergunningen in verband met de bedrijfsvoering, de voorstelling, de
infrastructuur, het rollend materiaal, de artiesten en het personeel.
Artikel 24: - Het circus of bedrijf is verantwoordelijk voor alle schade aan
het openbaar en het privaat domein. Geen enkel voorwerp mag in de grond
verankerd worden.
Artikel 25: - Het is verboden putten te graven of materiaal aan te brengen
waardoor het terrein kan worden beschadigd.
WAARBORG / VERGOEDING AFNAME WATER/ELEKTRICITEIT

Artikel 26: - De waarborg bedraagt 500 euro. Voor afname van water en
elektriciteit wordt een vergoeding van 100,00 euro per dag aangerekend.
De betaling van de waarborg en de vergoeding voor afname van water en
elektriciteit moet minstens veertien dagen vooraf gebeuren op het
gemeentehuis of door overschrijving op het rekeningnummer BE53 0910 0035 1653
en met vermelding van de reden van betaling.
Bij niet betaling of onvolledige betaling van de waarborgsom en van de
vergoeding voor afname van water en elektriciteit vervalt van ambtswege de
toelating en wordt elke toegang tot het terrein ontzegd.
Artikel 27: - De waarborg wordt teruggestort veertien dagen na het vertrek van
het circus of bedrijf mits vrijgave van het verlaten terrein (controle van het
terrein door de dienst grondgebiedszaken). In geval van beschadigingen aan
het openbaar domein of ernstige vervuiling wordt de waarborg ingehouden tot
het moment dat de schade of mogelijke arbeidsuren volledig vergoed zijn.
Artikel 28: - Met het oog op de invordering van de onbetwiste en opeisbare
retributie kan de financieel beheerder, conform artikel 94 van het
gemeentedecreet, een dwangbevel uitvaardigen.
Met het oog op de invordering van de betwiste en opeisbare retributie kan
beroep gedaan worden op de burgerrechtelijke invorderingsprocedure.

