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Besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven en de burgemeester
van Eindhoven, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft
overwegende
dat de gemeenteraad van Eindhoven op 4 december 2012 het evenementenbeleid
‘Gastvrij en Veilig’ heeft vastgesteld en op …….. heeft gewijzigd;
dat artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening de burgemeester de
bevoegdheid geeft om een evenementenvergunning te verlenen;
dat voor het organiseren van een circus een evenementenvergunning noodzakelijk
is;
dat de gemeenteraad in het gewijzigde evenementenbeleid heeft opgenomen dat
het vanuit het oogpunt van voorkoming van wildgroei, beheersbaarheid van de
belasting voor de omgeving en aansluiting bij het karakter van de locatie nodig is
circusbeleid te formuleren
dat dit circusbeleid ook inzicht en duidelijkheid biedt aan circusorganisaties en
belanghebbenden (omwonenden) in de mogelijkheden van circussen;
en tevens een sturingsinstrument is voor het opstellen van de evenementenkalender
en een toetsingskader voor aanvragen van evenementenvergunningen;
dat de Procedureregels aanmeldingen evenementenkalender en de Procedureregels
aanvragen evenementenvergunningen en meldingen evenementen ook van
toepassing zijn op het organiseren van een circus;
Besluit vast te stellen het navolgende:

Circusbeleid
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1.

Een circus is een reizend gezelschap dat optreedt in een grote tent en
bestaat uit optredens van acrobaten, jongleurs, clowns, dierentemmers en
goochelaars. In het laatste decennium van de 20ste eeuw zijn er door een
aantal circussen doorontwikkelingen gemaakt naar circus-theater. Deze
circusgroepen combineren circus met muziek, zang, dans en comedy.

2.

Het aantal circussen per jaar is gemaximeerd op vier. Dit aantal wordt
onderverdeeld in grote en kleine circussen, te weten:
- Twee grote circussen (meer dan 600 zitplaatsen)
- Twee kleine (kinder)circussen (minder dan 600 zitplaatsen en speciaal
programma voor kinderen)

3.

Bij de afweging voorafgaand aan de toekenning van de vergunning wordt
de aanvraag van de betreffende circus getoetst op:
a. mogelijke gezondheidsrisico's;
b. mogelijke inbreuk op de openbare orde en

4.

Grote circussen mogen maximaal 17 dagen achter elkaar spelen, voor kleine
circussen geldt een maximum van 7 speeldagen.

5.

De volgende locaties zijn aangewezen als mogelijke circuslocaties:
- Strijp – Jacob Oppenheimerpark (beschikbaar voor een groot of een klein
circus)
- Gestel – Sterkenburg (enkel beschikbaar voor een klein circus)
- Stratum – Bonifatiuspark (enkel beschikbaar voor een klein circus)
- Tongelre – Karpendonkse Plas (beschikbaar voor een groot of een klein
circus)
- Woensel Zuid – Willem van Kesselstraat (beschikbaar voor een klein circus)
- Woensel Noord – Henri Dunantpark (enkel beschikbaar voor een klein
circus)
Op de locaties Karpendonkse Plas en Jacob Oppenheimerpark is het mogelijk
om een groot circus te plaatsen, de overige locaties lenen zich enkel voor
kleine circussen.

6.

De volgende spreiding wordt gehanteerd:

Periode

Data

Aantal

Tweede kwartaal

april, mei of juni

1 groot circus
1 klein (kinder) circus

Derde kwartaal

juli, augustus of september

1 groot circus
1 klein (kinder) circus
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In afwijking van het bepaalde in de Procedureregels aanvragen
evenementenvergunningen en meldingen evenementen wordt de aanvraag
voor een evenementenvergunning voor het een circus ingediend aan de
hand van een vastgesteld aanvraagformulier voor een circus.

N.B. Het kerstwintercircus dat jaarlijks in het Parktheater gehouden wordt telt niet
mee in de telling van vier circussen. Dit circus wordt namelijk binnen de inrichting
van het Parktheater gehouden.

Eindhoven,
Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,
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De burgemeester van Eindhoven,
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