REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN IN DE GEMEENTE MAASDRIEL
VOOR VERENIGINGEN EN INDIVIDUELE DEELNEMERS
Voor het deelnemen aan een carnavalsoptocht in Maasdriel is in samenwerking met de
gemeente en de organisaties van desbetreffende optochten een reglement opgesteld. De deelnemer aan de optocht
verklaart door ondertekening van het inschrijfformulier van de organisatie van de
carnavalsoptocht kennis te hebben genomen van de inhoud van dit reglement en zich aan het gestelde in het
reglement te houden en de voorwaarden na te leven op straffe van uitsluiting van deelname aan de optocht.
Uitsluiting geschiedt door de organisatie van de optocht, al dan niet in samenwerking met de politie en
gemeente. Hiervoor is een systeem met gele en rode kaarten in het leven geroepen. De organisator kan er bij het niet
naleven van één of meerdere bepalingen van dit reglement voor kiezen om een gele of rode kaart uit te delen aan
de vereniging of individuele deelnemer. Een gele kaart dient als waarschuwing en geldt dat jaar voor alle
optochten waaraan wordt deelgenomen. Twee gele kaarten binnen één carnavalsseizoen worden automatisch
omgezet in een rode kaart. Een rode kaart volgt na een tweede gele kaart maar kan ook direct worden gegeven bij
een zware overtreding. Een vereniging of individuele deelnemer wordt hierna uitgesloten van alle andere
optochten binnen de gemeente Maasdriel voor de rest van dat seizoen en het seizoen daarna.
Deelnemers aan de optocht kunnen zich vanaf 01 oktober inschrijven en dienen zich minimaal 14 dagen voor de
start van het carnaval aangemeld te hebben voor de desbetreffende optocht(en)! Alle deelnemers aan de
verschillende optochten worden centraal ingeschreven en krijgen voor iedere optocht hetzelfde startnummer.

Veiligheid
1. Deelname aan de optocht vindt plaats op eigen risico.
2. Alle deelnemers, deelnemende voertuigen en aanhangers dienen te voldoen aan alle technische eisen die
daarvoor in de Wegenverkeerswet zijn opgenomen.
3. Alle deelnemende voertuigen en aanhangers, alsmede zich daarop bevindende personen dienen verzekerd te
zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA) dit zal veelal inhouden dat er voor de personen een aparte
verzekering zal moeten worden afgesloten.
4. Op ieder voertuig dient een goedgekeurde brandblusser aanwezig te zijn.
5. De deelnemers dienen zich stipt te houden aan de door de organisator voorgeschreven route en
het tijdstip waarbinnen de optocht plaatsvindt.
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6. Alle deelnemende voertuigen en aanhangers dienen tijdens de optocht bestuurd te worden door een
daartoe bevoegd en bekwaam persoon, Deze persoon mag het in de verkeerswetgeving
voorgeschreven toegestane alcohol promillage niet overschrijden.
7. Er mogen in het belang van de veiligheid naast de chauffeur geen personen op het trekkend
voertuig aanwezig zijn.
8. Het strooien van versnaperingen zoals snoepgoed vanaf de wagens mag in het belang van de veiligheid alleen
geschieden in zijwaartse richting haaks vanaf de wagen. Het aanreiken van snoepgoed is wel toegestaan.
9. Het maken van vuur tijdens de optocht is verboden. Rookontwikkeling is beperkt toegestaan
mits in overleg met en onder goedkeuring van de organisatie.
Alcohol
10. Alleen alcohol uit blik of plastic mag genuttigd worden.
11. De bestuurders van de deelnemende wagens mogen het in de verkeerswetgeving toegestane
alcoholpromillage niet overschrijden.
12. Het gebruik van alcoholhoudende dranken, door personen van 18 jaar of ouder tijdens de optocht moet tot
een minimum worden beperkt. Gebruik van alcoholhoudende dranken door personen onder de 18 jaar is
verboden.

Beperken (geluids)overlast
13. Tijdens de optocht wordt er carnavals- feestmuziek gedraaid. (geen hardstyle, hardcore etc.)
14. Het geluidsniveau ( LAeq - gemiddelde geluidniveau gedurende 1 minuut), mag gedurende de optocht niet
meer dan 90 decibel bedragen rondom de wagen op een afstand van 2 meter. De maximaal gemeten
geluidniveau (Lmax) mag op 2 meter afstand niet meer zijn dan 100 dB(A).
15. Het geluidsniveau ( LAeq - gemiddelde geluidniveau gedurende 1 minuut), mag 1 uur voor - tot 1 uur na de
optocht niet meer dan 80 decibel bedragen rondom de wagen op een afstand van 2 meter. De maximaal
gemeten geluidniveau (Lmax) mag dan op 2 meter afstand niet meer zijn dan 90 dB(A).
16. Het is toegestaan om maximaal 1 uur voor aanvangstijd en maximaal 1 uur na ontbinding van de
georganiseerde optocht muziek ten gehore te brengen vanaf een carnavalswagen. Na deze tijden zal er door
de politie i.o.v. het gemeentebestuur gecontroleerd en bekeurd worden.
17. Er dient geen onnodige overlast of onnodige hinder voor de omgeving te worden veroorzaakt.
18. Boxen en andere muziekinstallaties op een carnavalswagen dienen naar binnen gericht te zijn. Boxen of
andere muziekinstallaties die toch naar buiten zijn gericht staan tijdens de optocht uit.
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Voorkomen verontreiniging
19. Het is verboden om tuinen en de openbare weg te gebruiken als urineerplaats.
20. Het storten c.q. achterlaten van afval voor, tijdens of na afloop van de optocht is verboden.
Overig
21. Aanwijzingen van de Politie, Brandweer, de Jury of Organisator die in het belang van de
openbare orde en/of veiligheid worden gegeven dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
22. Rijdende feestcafe's zullen door de politie streng worden beboet. Onder rijdende feestcafe's worden verstaan:
wagens waar mensen op vervoerd worden, luidde muziek ten gehore wordt gebracht en waarop alcohol wordt
genuttigd buiten de georganiseerde optocht.
Let op: een wagen die personen buiten een georganiseerde optocht vervoerd is niet verzekerd en kunnen door
de politie bekeurd worden omdat ze in overtreding zijn op grond van de Wegenverkeerswet 1994. De boete
bedraagt per wagen 220 euro. Een carnavalswagen (zonder personen) mag zich uitsluitend nog op de
openbare weg bevinden een uur voor en een uur na de optocht.
Let op: bij een eventueel ongeval ben je niet verzekerd en heeft de verzekering het recht om uitkeringen
en/of declaraties van dokterskosten e.d. te weigeren.
23. Het veroorzaken van onnodig oponthoud in de optocht door b.v. veelvuldig en onnodig te stoppen
is niet toegestaan.
24. Bij wangedrag van één van de deelnemers kan de hele groep worden uitgesloten van deelname aan de
optocht.

DEELNEMERS
25. Per vereniging worden er twee verantwoordelijken aangewezen als aanspreekpunt tijdens de optochten. Deze
personen staan in contact met de organisatie van de optocht en zijn duidelijk herkenbaar door een band die zij
zichtbaar om hun arm dragen.
26. Deelname aan de optocht wordt uitsluitend toegestaan wanneer door of namens de deelnemer(s)
voor ontvangst is getekend en is verklaard dit reglement te zullen naleven.

Wij wensen iedere deelnemer veel plezier en succes in de optocht!
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