
 

 

 

 

Geachte mevrouw, geachte heer 

 

 

Het college van burgemeester en schepenen laat weten dat circus … een standplaats 

en vergunning krijgt voor de organisatie van een reeks circusvoorstellingen te Hasselt 

van … tot en met … (vakantie) (met opbouwdag vanaf …). 

 

De voorwaarden die men in acht dient te nemen zijn: 

✓ de circusvoorstellingen hebben plaats aan …, 

✓ eventuele schade aan het plein zal vastgelegd worden door de uitvoering van een 

plaatsbeschrijving door de technische dienst van de stad Hasselt, 

✓ het is toegelaten om aankondigingsborden aan te brengen op het openbaar 

domein: 

echter niet op de kleine ring en in de binnenstad van Hasselt, 

echter niet aan officiële signalisatie te bevestigen, 

✓ het is verboden publiciteit te voeren via een radiowagen, 

✓ het is verboden flyers en/of strooibiljetten, uit te delen, te verspreiden of 

achter ruitenwissers van voertuigen te plaatsen, 

✓ het naleven van het politiereglement toepassingsgebied Hasselt is een vereiste, 

✓ het naleven van de voorschriften Brandweer Hasselt voor het plaatsen van een 

feesttent is een vereiste, 

✓ het is verboden om in Hasselt voorstellingen met wilde dieren op te voeren. 

 

Er zal in onderling overleg een communicatieplan worden opgesteld waardoor er op 

een georganiseerde manier campagne zal gevoerd worden. 

 

Volgende logistieke ondersteuning wordt vanuit de stad Hasselt voorzien: 

✓ afvalverwerking: het gesorteerde afval wordt gratis opgehaald, het restafval is 

betalend 

✓ inname openbaar domein, stroom en water zijn gratis 

 

Is het eveneens mogelijk administratieve, artistieke en de technische gegevens te 

bezorgen. 

Verzekeringsattesten en de attesten van gezondheidscontrole van eventuele dieren 

zullen eveneens gevraagd worden. 

Ook het veiligheidsplan en de voorschriften als bijlage dienen ingevuld en overgemaakt 

te worden. 
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Er is een belasting op de verspreiding van (huis-aan-huis bedeelde) niet-geadresseerde 

drukwerken en gelijkgestelde producten. Deze verspreiding dient aangegeven te worden via 

het formulier als bijlage. 

 

Verdere inlichtingen kunt u bekomen via 011 23 95 56 en/of circus@hasselt.be. 

 

Wij heten u alvast welkom in Hasselt en wensen u veel succes toe met de voorstellingen. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

 

 

 

 

       

algemeen directeur  schepen van cultuur  burgemeester 


