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Artikel 1 – Principe
Voor het brengen van straatanimatie, zijnde het animeren op het openbaar domein van passanten
door muzikale optredens, mimetoneel, jongleren, acrobatie, straattheater… bestaande uit personen
die solo optreden of uit een groep niet groter dan 10 personen dagelijks tussen 9u en 22u, is een
vergunning nodig.
Een aanvraag om vergunning kan schriftelijk gericht worden aan de Burgemeester, Burg, 12 te 8000
Brugge, kan persoonlijk aangevraagd worden bij de stedelijke dienst vergunningen en kan eveneens
aangevraagd worden via fax 050 44 83 69 of via e-mail vrijetijd.vergunningen@brugge.be.
Deze vergunning is precair, wat inhoudt dat ze te allen tijde ingetrokken kan worden, persoonlijk en
kan niet overgedragen worden. De vergunninghouder is volledig aansprakelijk en persoonlijk
verantwoordelijk en dient tijdens de duur van het optreden in het bezit te zijn van de vergunning of
een kopie ervan.
Artikel 2 – Modaliteiten
Het brengen van de straatanimatie mag niet storend zijn voor de omgeving of voor andere aan de
gang zijnde vergunde evenementen. Gebrachte straatmuziek mag niet elektronisch versterkt zijn of
door batterijen aangedreven. Passanten mogen niet lastig gevallen of aangeklampt worden om geld te
geven en er mag in geen enkel geval door de straatartiest aan ambulante handel gedaan worden. Het
brengen van straatanimatie mag geen verkeershinder veroorzaken, noch de vrije doorgang van
voetgangers op de locatie beletten. Het is verboden om met dieren op te treden.
Periode:

Elke maand van het jaar buiten
juli-augustus-september.

juli-augustus-september

Inwoners van
Brugge:

•
•

2x1 Weekvergunning
3 Dagvergunningen

•
•

2x1 Weekvergunning
2 Dagvergunningen per maand

Niet-inwoners van
Brugge:

•
•

1 Weekvergunning
3 Dagvergunningen

•
•

1 Weekvergunning
3 Dagvergunningen per maand

Dag- en weekvergunningen zijn niet cumuleerbaar met uitzondering in de periode van: juli-augustusseptember. Een weekvergunning loopt vanaf maandag tot en met de zondag erop volgend. Per dag
worden maximaal 5 dagvergunningen en 7 weekvergunningen uitgereikt.
Artikel 3 – Locaties
Er mag overal opgetreden worden in de binnenstad van Brugge met uitzondering van: de Blinde
Ezelstraat (doorsteek tussen de Burg en de Vismarkt), de Hof Arents (gedeelte begrensd door OnzeLieve-Vrouwekerkhof-Zuid, Dijver en Groeninge).
Er mag niet opgetreden worden op kermissen, openbare markten, folkloremarkten, in de omgeving
van religieuze gebouwen (tijdens erediensten) en op andere vergunde activiteiten/evenementen.
Op het Burgplein zijn specifieke richtlijnen van toepassing: er mag niet opgetreden worden op woensdagvoormiddag (i.g.v. openbare markt), op vrijdagnamiddag, zaterdagmorgen (huwelijksceremoniën)
en tijdens andere vergunde activiteiten/evenementen. Eveneens is het niet toegelaten om op te treden wanneer er een eredienst plaatsvindt in de H. Bloedkapel - altijd op zon- en feestdagen om 11u,
iedere vrijdag om 11u en iedere eerste vrijdag van de maand: vespers om 14u30. Een ambtenaar van
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de dienst Protocol, Vergunningen of de Politie kan de straatanimator verzoeken de straatanimatie (tijdelijk) te stoppen indien deze storend is voor aan de gang zijnde activiteiten in het stadhuis of in de
omliggende gebouwen. Op eenvoudig verzoek moet hieraan voldaan te worden.
Een andere act op een locatie mag niet gehinderd worden. Er wordt maar één act per locatie toegelaten.
Een optreden mag op dezelfde plaats niet langer dan één uur duren en dezelfde plaats mag per dag
geen tweede maal ingenomen worden door dezelfde vergunninghouder.
Artikel 4 – Controle
De Politie en een ambtenaar van de dienst Vergunningen of de dienst Protocol zijn bevoegd om de
vergunning en de identiteit van de personen die straatanimatie brengen te controleren.
Artikel 5 – Sanctiebepaling
Inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete, overeenkomstig de GAS-Wet en het stedelijk kaderreglement gemeentelijke administratieve sancties.
Inbreuken door houders van de in artikel 1 bedoelde vergunning, kunnen ook gesanctioneerd worden
met tijdelijke schorsing of zelfs definitieve intrekking van die vergunning.
Desgevallend kunnen ter plekke steeds bestuurlijke maatregelen genomen worden voor het tegengaan
van openbare overlast, waaronder eventuele bestuurlijke inbeslagname van de middelen die bij de
inbreuk gebruikt worden.
Artikel 6 – Werking
Dit reglement treedt in werking op datum van 1 januari 2008.

_____
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