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Reglement carnavalsoptocht Mulukzuipertjes - Gemonde
Voor het deelnemen aan een carnavalsoptocht in Gemonde is onderstaand reglement
opgesteld. De doelstelling van dit reglement is het ordelijk en veilig verloop van de
carnavalsoptocht en het voorkomen van incidenten. 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 zich hieraan te houden op straffe van uitsluiting van deelname aan de
betreffende carnavalsoptocht. Uitsluiting geschiedt door de organisatie van de optocht, al
dan niet in samenwerking met de politie.
Evenementenvergunning
Door de organisatoren van de carnavalsoptochten dient op grond van de Algemene
plaatselijke verordening (APV) een evenementenvergunning te worden verkregen voor het
organiseren van een carnavalsoptocht.
Alcoholhoudende drank
1. Gezien de huidige wet- en regelgeving, alsmede uit oogpunt van de openbare orde
en veiligheid, zijn speciaal daartoe ingerichte wagens waarop zuipfeesten
gehouden worden niet toegestaan en worden van deelname aan de
carnavalsoptocht uitgesloten.
2. Op grond van de per 1 januari 2014 gewijzigde Drank- en Horecawet mag er aan
personen tot 18 jaar geen alcoholhoudende drank verstrekt worden en mogen
personen jonger dan 18 jaar ook geen drank meer bezitten of bij zich hebben op
een openbare plek. Daarom dienen deelnemende groepen en wagens met (ook)
jongeren tot 18 jaar geheel alcoholvrij te zijn.
Algemene regels voor deelname aan een carnavalsoptocht:
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 dient op een duidelijke zichtbare wijze te zijn bevestigd aan
de carnavals/praalwagen, dan wel duidelijk zichtbaar te worden meegedragen door
een lopende deelnemer.
2. Het is de deelnemers niet toegestaan om van de in de vergunning vastgestelde
route af te wijken.
3. Het is niet toegestaan om andere materialen dan confetti, serpentine en kleine
versnaperingen te strooien anders dan met de hand. Het strooien van
versnaperingen en dergelijke dient zodanig te geschieden dat daardoor geen letsel
of schade aan personen of goederen wordt toegebracht en dat het publiek en
vooral kinderen niet op de rijbaan hoeven te komen.
4. Gebruik van glaswerk op en rond de wagens door deelnemers aan de optocht is
verboden.
5. Gebruik van geluidsapparatuur is uitsluitend toegestaan gedurende de deelname
aan de optocht met een maximum van 90 DB.
6. Deelnemers die wangedrag vertonen kunnen door de organisatie en/of politie
worden verwijderd uit de optocht.
7. Als de bestuurder van een voertuig een beperkt uitzicht heeft (aan de voor- dan wel
achterzijde) is het verplicht om minimaal 4 personen van ten minste 18 jaar te laten
meelopen om aanwijzingen te geven aan de bestuurder, zowel voor de veiligheid
van de deelnemers als voor de veiligheid van de toeschouwers.
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8. De objecten die op of aan de carnavalswagens / praalwagens zijn bevestigd,
dienen veilig te zijn en worden beschouwd als lading van de wagen. De organisatie
en de politie behouden zich het recht voor om door hen als onveilig beoordeelde
carnavalswagens/ praalwagens uit te sluiten van deelname aan de optocht en te
(laten) verwijderen uit de optocht.
9. Ronddraaiende elementen en aandrijvingen op de carnavalswagens/praalwagens
dienen op deugdelijke en veilige wijze te zijn afgeschermd.
10. De carnavalswagens / praalwagens blijven binnen de maximale afmetingen die
onder normale verkeersdeelname ook gelden.
11. Het is de deelnemers niet toegestaan om teksten en/of afbeeldingen te gebruiken
die discriminerend en/of aanstootgevend en/of beledigend kunnen zijn voor
personen, groepen, religies en dergelijke, dit ter beoordeling van de organisatie van
de carnavalsoptocht.
12. De deelnemers moeten voor deelnemende (motor)rijtuigen een W.A. verzekering of
praalwagenverzekering hebben afgesloten en de bestuurder(s) van een tractor,
vracht- of personenauto moet(en) in het bezit zijn van een geldig rijbewijs van
desbetreffende categorie. Voor wagens die voorgetrokken worden door een
gemotoriseerd voertuig is een WA verzekering voor Praalwagens verplicht.
13. De chauffeur van de wagen komt tijdens de optochtvergadering de
Chauffeursverklaring ondertekenen, voorzien van legitimatie en rijbewijs.
14. Het opstellen geschiedt op aangeven van de organisatie.
15. Het is niet toestaan om reclame te voeren zonder toestemming organisatie.
Het volgende wordt toegestaan:
Wagens: op de achterzijde maximaal 2x1meter,
Loopgroepen: 1 persoon op achterzijde maximaal 1 x 0,5 meter
16. Tijdens de optocht is het reglement verkeersregels en tekens van kracht.
17. De stichting is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, calamiteiten en/of
schades, etc.
18. Alle deelnemers worden geacht zich naar algemene maatstaven gemeten, correct
te gedragen.
19. Aanwijzingen van de organisatie en verkeersregelaars dient men stipt te volgen.
20. Alles wat dit reglement niet bevat beslist het bestuur en de jury van de optocht.
21. De jury behoud zich het recht een 1e prijs in een categorie niet uit te reiken als de
kwaliteit in die categorie te laag is.
22. De jury behoud zich het recht om een groep nav de optocht in een andere categorie
te plaatsen.
23. Prijzen zelf ophalen bij de prijsuitreiking na de optocht. Prijzen worden niet
nagebracht.
24. Onder een wagen wordt verstaan een voertuig op minimaal twee wielen die anders
dan met menskracht wordt voortbewogen.
25. Er mogen geen dieren in de optocht meegevoerd worden.
26. Het bijwonen van de Optochtvergadering is verplicht.
Brandveiligheidsvoorschriften:
1. Op elke grote wagen dient ten minste één goedgekeurde poederblusser met een
inhoud van minimaal 6 kg ABC-poeder aanwezig te zijn. Op een kleinere wagen
kan worden volstaan met een (goedgekeurde) poederblusser met inhoud van
minimaal 2 kg ABC-poeder.
2. Elk ander object, niet zijnde een wagen, dient eveneens van een dergelijk
blusmiddel te zijn voorzien, indien gebruik wordt gemaakt van brandbare
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3.
4.
5.
6.

vloeistoffen en/of gassen.
Het gebruik van open vuur en het afsteken van vuurwerk is niet toegestaan.
Indien stroomaggregaten worden gebruikt dienen deze aggregaten te zijn voorzien
van een deugdelijke isolatiebewaking.
Indien stroomaggregaten worden gebruikt, is het bijvullen van deze aggregaten
tijdens de optocht niet toegestaan.
Bij gebruik van gasflessen dient elke fles goedgekeurd te zijn. Tevens dienen er
deugdelijke, goedgekeurde slangen, slangenklemmen en reduceerinrichtingen te
worden gebruikt.

Nadere regels voor deelnemende loopgroepen
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.
Toezicht op naleving reglement
De organisatie van een carnavalsoptocht dient toezicht uit te oefenen op de naleving van
dit reglement. De deelnemers dienen alle aanwijzingen gegeven door of vanwege
burgemeester en wethouders aangewezen toezichthoudend ambtenaren, door de
organisatie, politie en/of brandweer terstond en stipt op te volgen.
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