Reglement carnavalsoptochten gemeente Meierijstad

Inleiding
In Meierijstad streven wij naar gezellige maar ook veilige carnavalsoptochten. Ook is de wens om het
vergunningtraject soepeler en eenvoudiger te laten verlopen in de overwegingen meegenomen. Met
die doelstellingen voor ogen is voor de carnavalsoptochten in deze gemeente een algemeen
reglement opgesteld.
Dit reglement is van toepassing op de deelnemers aan een carnavalsoptocht in deze gemeente en
wordt uitgevoerd door de carnavalsverenigingen die de optochten organiseren.
Een deelnemer / inschrijver van een carnavalsoptocht verklaart, door ondertekening van het
inschrijfformulier van de organisatie van de carnavalsoptocht, kennis te hebben genomen van de
inhoud van dit reglement en verklaart zich hieraan te houden.

Aanwijzingen voor en door carnavalsorganisaties:
1. Organisatoren van de carnavalsoptochten vragen op grond van de Algemene plaatselijke
verordening (APV) van de gemeente een evenementenvergunning aan voor het organiseren
van een carnavalsoptocht op openbare wegen. Een vergunningaanvraag wordt tenminste 8
weken vóór de geplande datum ingediend.
2. De organisatie ziet er op toe dat objecten op een veilige wijze op of aan de carnavalswagens /
praalwagens zijn bevestigd. Dat geldt onder andere voor de bewegende en draaiende
onderdelen (afschermen).
3. De carnavalswagens / praalwagens blijven binnen de maximale afmetingen die daartoe door
de organisatie zijn bepaald. Voor het vaststellen van deze afmetingen houdt de organisatie
rekening met plaatselijke infrastructuur.
4. Gelet op de bepalingen in de Drank- en horecawet en uit een oogpunt van de openbare orde
en veiligheid, ziet de organisatie er op toe dat deelnemende groepen geen alcoholhoudende
dranken nuttigen of bij zich hebben, ook niet op de wagens.
5. De organisatie staat wagens zonder thema (zogenoemde ‘herriewagens’ of ‘zuipwagens’) niet
toe.
6. De organisatie onderkent het belang de wettelijke aansprakelijkheid via een verzekering af te
dekken.
7. De organisatie controleert of de deelnemers tevens bestuurders van (motor)rijtuigen in het bezit
zijn van een geldig rijbewijs.
8. De organisatie houdt toezicht dat uitlatingen of uitstallingen niet strijdig zijn met artikel 137c,
Wetboek van Strafrecht (anti-discriminatiebepaling) **.
9. De organisatie ziet er op toe dat op elke grote wagen ten minste één goedgekeurd blustoestel
aanwezig is met een minimale inhoud van 6 liter blusstof (5kg CO2, 6 kg poeder of 6 liter
schuim). Op een kleinere wagen kan worden volstaan met een goedgekeurd blusmiddel met
inhoud van minimaal 2 kg voor de categorieën ABC.
10. De organisatie ziet er op toe dat eventuele stroomaggregaten zijn voorzien van isolatie. Het
(bij-)vullen van aggregaten tijdens de optocht is niet toegestaan.
11. De organisatie wijst minimaal 2 optochtcommissarissen aan die tijdens de optochten als
zodanig herkenbaar zijn (herkenbaar hesje) en toezicht houden op het verloop van de optocht.
De optochtcommissarissen zijn telefonisch of via de portofoon bereikbaar voor de politie en
BOA’s.
12. De organisatie, gemeentelijke toezichthouders en de politie behouden zich het recht voor om
door hen als onveilig beoordeelde carnavalswagens/ praalwagens uit te sluiten van deelname
of uit de optocht te (laten) verwijderen.
De handhavingsmaatregel van uitsluiting geldt ook voor deelnemers aan de optocht die zich
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niet houden aan het reglement of met hun gedrag de openbare orde of veiligheid in gevaar
brengen.
Voor of na de optocht
Uitsluiting kan dan eveneens plaats vinden voor een optocht in een ander kerkdorp in de
gemeente Meierijstad
13. Uiterlijk woensdag voor het begin van carnaval levert de organisatie per optocht de
chauffeursverklaringen en de kopieën van de rijbewijzen, gebundeld, in bij het bureau van
politie in Veghel. (zie ook voorschrift 12d van de voorschriften voor deelnemers)
14. Organisatoren zijn verplicht alle aanwijzingen, gegeven door de organisatie, gemeentelijke
toezichthouders, brandweer of politie, onmiddellijk en stipt op te volgen

Regels opgelegd door carnavalsorganisaties aan de deelnemers:
1.

Deelname aan de optocht is uitsluitend toegestaan indien, na inschrijving, een door de organisatie
verstrekt startbewijs dan wel startnummer is verkregen. Het startbewijs of -nummer wordt op een
duidelijke zichtbare aan de carnavals/praalwagen bevestigd, dan wel duidelijk zichtbaar te worden
meegedragen door een lopende deelnemer.
2. Deelnemers zijn verplicht om van de in de vergunning vastgestelde route te volgen.
3. Het is deelnemers niet toegestaan om andere materialen dan confetti te strooien. Kleine
versnaperingen (snoep, fruit etc.) mogen alleen via deelnemers worden uitgedeeld zodat het
publiek niet de rijbaan oploopt.
4. Gebruik van glaswerk op en rond de wagens is niet toegestaan.
5. Gebruik van geluidsapparatuur op themawagens/praalwagens is uitsluitend toegestaan gedurende
de deelname aan de optocht.
6. Deelnemers die wangedrag vertonen kunnen door de organisatie, gemeentelijke toezichthouders
of politie van deelname aan de optocht worden uitgesloten.
7. Als de bestuurder van een voertuig een beperkt uitzicht heeft (aan de voor- dan wel achterzijde) is
de deelnemer verplicht minimaal 4 personen van ten minste 18 jaar mee te laten lopen die
aanwijzingen geven aan de bestuurder of (opdringerig) publiek. Deze personen dragen een
felgekleurd hesje.
8. Deelnemers aan de optocht mogen geen open vuur of andere warmte bron gebruiken.
9. Deelnemers aan de optocht mogen geen vuurwerk gebruiken.
10. Deelnemers aan carnavalsoptochten met loopgroepen met (ook) kinderen van 12 jaar of jonger,
worden door ten minste twee volwassenen begeleid gedurende de deelname aan de optocht.
11. Verplaatsing van praalwagens en het bepaalde in artikel 61 RVV* .
12. De verplaatsing via de openbare weg van praalwagens naar de opstelplaats van
optochten.
a) Gebeurt via de korts mogelijke route dan wel de route die het minste hinder of gevaar oplevert
voor overige verkeersdeelnemers;
b) Verplaatsing van praalwagens met onvoldoende zicht, gebeurt onder begeleiding van andere
voertuigen die de verkeersveiligheid aan de voor- en achterzijde van de praalwagens controleren.
c) Bestuurders van praalwagens controleren vooraf op welke wijze de wettelijke aansprakelijkheid
in deze bijzondere omstandigheid is geregeld en handelen conform.
d) Deelname van voertuigen aan een optocht is niet eerder toegestaan dan nadat de chauffeurs
van wagens een vastgesteld model van een ‘chauffeursverklaring’ hebben ondertekend. De
chauffeur tekent voor de inhoud van de bijlagen en is op de hoogte van de regels binnen én
buiten de optocht.
Zonder een chauffeursverklaring is deelname aan de optocht(en) uitgesloten.
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e) Buiten de optochten zijn op wagens van en naar de optochtroute geen personen aanwezig en
wordt geen muziek ten gehore gebracht.
13. Deelnemers zijn verplicht alle aanwijzingen, gegeven door de organisatie, gemeentelijke
toezichthouders, brandweer of politie, onmiddellijk en stipt op te volgen

Aansprakelijkheid en schade
Ten aanzien van de aansprakelijkheid voor schade of letsel, gelden de in Nederland geldende
algemene uitgangspunten. Dit houdt in dat de organisatie of de overheid aansprakelijkheid niet vooraf
kan uitsluiten. Verwezen wordt naar punt 6 van “Aanwijzingen voor en door carnavalsorganisaties”.

Hardheidsclausule
Voor vraagstukken waar dit reglement niet in voorziet, kan de gemeente dat thema regelen via
aanvullende voorschriften aan de evenementvergunning.

Bijlage: model chauffeursverklaring als bedoeld in het reglement voor deelnemers: 12d.
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Achtergronden/toelichting:
*RVV

Eisen op basis van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV)
Indien praalwagens in een andere gemeente starten (vertrekpunt) dan moet bij het bevoegde gezag
(gemeente) aldaar een ontheffing voor het eerste lid artikel 61b van de RVV worden aangevraagd. Een
ontheffing is mogelijk wanneer het evenement is vergund. De nota van toelichting noemt specifiek
deze uitzondering als reden voor de ontheffing. In de ontheffing worden eveneens voorschriften
opgenomen, die gelijk zijn aan de voorschriften zoals opgenomen in de evenementenvergunning. De
aanvrager dient de route bij de aanvraag voor de ontheffing te overleggen.
Artikel 61b
1.
Het is verboden personen te vervoeren in de open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig of
bromfiets en in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig of bromfiets.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing:
a. op het vervoer van personen in de laadruimte van een ambulance of dierenambulance en op het
vervoer van rolstoelinzittenden op de daarvoor ingerichte plaatsen in de laadruimte van een voertuig
dat blijkens een aantekening op het kentekenbewijs speciaal is uitgerust voor rolstoelvervoer.
b. op het vervoer van personen in de laadruimte van motorvoertuigen ten dienste van politie en
brandweer en van andere door Onze Minister aangewezen hulpverleningsdiensten;
c. op het vervoer van een persoon op de bestuurderszitplaats in een motorvoertuig of op een
bromfiets op meer dan twee wielen die door een ander motorvoertuig of een andere bromfiets op meer
dan twee wielen wordt voortgetrokken en op het vervoer van passagiers van het getrokken voertuig
als hier bedoeld, voor wie geen zitplaats in het trekkende voertuig als hier bedoeld beschikbaar is;
d. in het geval het vervoer van personen geschiedt in het kader van een evenement of optocht
waarvoor een vergunning op grond van een gemeentelijke verordening is afgegeven;
e. op het vervoer van personen met een motorrijtuig met een door de constructie bepaalde
maximumsnelheid van niet meer dan 45 km per uur, met niet meer dan acht zitplaatsen, de
bestuurderszitplaats niet meegerekend, niet zijnde een bromfiets, dat een combinatie vormt met één
of meer aanhangwagens die zijn ingericht voor het vervoer van personen indien voor dit vervoer een
vergunning door het bevoegd gezag is afgegeven.
**Wetboek van Strafrecht (geraadpleegd 9-11-2018)
Artikel 137c
1Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over
een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele
gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door
twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van
de vierde categorie opgelegd.
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