Toevoeging Circus
Circussen
In de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2009 wordt onder
evenement mede verstaan een circus (artikel 2.2.1 lid 2d) .
Aantal vergunningen per jaar
Het bezoek van een circus is iets bijzonders. In het algemeen bezoeken mensen
die van circus houden niet vaker dan één of twee keer per jaar een zaak.
Om de spoeling niet ongewenst dun te maken is het aan te bevelen voor
gemeenten met minder dan 100.000 inwoners niet vaker dan twee á drie keer
per jaar een vergunning te verstrekken.
De gemeente Asten kiest ervoor om maximaal twee vergunningen per jaar af te
geven, één in het voorjaar (april/mei) en één in het najaar (september/oktober).
Bij voorkeur met afwisseling tussen een groot en een standaard
evenement/circus.
Het is van belang dat er een periode van tenminste zes weken zit tussen het
optreden van een circus, waarvoor de doelgroep ten dele gelijk is zoals
bijvoorbeeld een kermis. Een circusvoorstelling mag niet plaatsvinden 6 weken
voor of na de kermis in Asten-dorp.
Het speelterrein
Het succes van een circus staat en valt vaak met de aanwezigheid van een
kwalitatief goed speelterrein. Centrale ligging van het terrein, liefst nog op een
'zicht' locatie heeft uiteraard de voorkeur. Het terrein dient voldoende groot te
zijn om het materiaal conform de geldende veiligheidseisen op te kunnen stellen.
Het evenemententerrein is een geschikte locatie voor een circus.
Ervaring met circussen
Veel gemeenten willen hun inwoners een afwisselend circusprogramma bieden,
waar zoveel mogelijk 'voor elk wat wils' in zit. Daarnaast is het ook van belang
positieve en negatieve ervaringen te registreren. Ook bij de Vereniging
Nederlandse Circus Ondernemingen (VNCO) kan hiernaar worden geïnformeerd.
Vaste klanten of steeds iets anders
Veel gemeenten kiezen ervoor om zoveel mogelijk verschillende circussen in hun
gemeente te laten spelen. Er zijn echter ook gemeenten die graag een vaste
relatie met hun een circus opbouwen. Het circus wisselt jaarlijks hun programma
af en hoopt, door elk jaar in dezelfde plaats te spelen, een vaste kern van
bezoekers op te bouwen. Gemeente Asten kiest voor roulatie, waarbij kwaliteit en
veiligheid voorop staan. Ook vind afstemming plaats met de naastgelegen
buurgemeente Someren om gelijktijdig, dezelfde circussen te voorkomen.
Veiligheidsvoorschriften
De VNCO heeft - in overleg met het Landelijk Netwerkwerk Brandpreventie - een
circus(brandweer)boek ontwikkeld. Dit circus (brandweer)boek (of een
gelijkwaardig alternatief) is een uitstekend instrument voor gemeentelijke
ambtenaren om de brandveiligheid te beoordelen.

Toevoeging eindtijd meerdaags evenement
Eindtijd meerdaags evenement op zondag
In verband met de belastbaarheid omwonenden bij een meerdaags
geluidsevenement is op zondag de eindtijd voor geluid op 23.00 uur en de
drankverstrekking op 23.30 uur.

Toevoeging veiligheidsmonitor
Veiligheidsmonitor
Daarnaast zal 2-jaarlijks door middel van de veiligheidsmonitor informatie worden
ingewonnen over de (geluids-) beleving van omwonenden bij evenementen. Zo
nodig zullen maatregelen worden genomen.

