
          

                                                                                                                                             www.wijchen.nl 

 

REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN 2017 GEMEENTE WIJCHEN 

  

Voor het deelnemen aan een carnavalsoptocht in de gemeente Wijchen is door de gemeente 

in samenwerking met de organisaties van desbetreffende optochten een reglement opge-

steld. 

De inschrijver/deelnemer van de optocht verklaart door ondertekening van het inschrijffor-

mulier (of door een reply bericht te geven aan de gezonden mail) 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 uit-

sluiting van deelname aan de optocht. 

 

Uitsluiting geschiedt door de organisatie van de optocht, al dan niet op aangeven van politie 

en bevoegde ambtenaren. 

De organisatie van de optocht is vrij om naast dit reglement een eigen reglement toe te 

voegen, voor zover dit niet strijdig is met dit reglement, waaraan deelnemers aan de op-

tocht moeten voldoen. 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van de carnavalsop-

tocht. 

 

Algemene regels voor deelname aan de optocht: 

1. Deelname aan de optocht is uitsluitend toegestaan indien, na inschrijving van deelna-

me, een door de organisatie verstrekt startbewijs dan wel startnummer is verkregen. 

Het startbewijs, dan wel startnummer, dient op duidelijk voor een ieder zichtbare wijze 

te zijn bevestigd aan de carnavals-/praalwagen, dan wel te worden meegedragen.  

2. De organisatie is gerechtigd inschrijvingen te weigeren die naar haar oordeel niet in de 

optocht passen of niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement. 

3.  Het is de deelnemers niet toegestaan om van de vastgestelde route af te wijken. 

4. Het strooien van versnaperingen is alleen toegestaan als er minimaal door twee perso-

nen toezicht wordt gehouden rondom de wagen, dit om te voorkomen dat kinderen te 

dicht bij de wagen komen.  

5. Het is niet toegestaan om andere materialen ( bijvoorbeeld: confetti, serpentine) te 

strooien. Materialen als zaagsel, houtkrullen, stro en mest zijn verboden mede i.v.m. de 

veiligheid en gezondheid van de toeschouwers. Het strooien van versnaperingen en 

dergelijke dient zodanig te geschieden dat daardoor geen letsel of schade aan personen 

of goederen wordt toe gebracht en dat het publiek en vooral kinderen niet op de rijbaan 

hoeven te komen. 

6. 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 carnavals-

optocht. De burgemeester en de politie blijven onverkort hun taken binnen dit kader 

uitoefenen. 

7. Alcoholgebruik en meevoeren van alcohol is voor en tijdens het opstellen en tijdens de 

optocht niet toegestaan.  

9. Tijdens de optocht moeten de wielen van de wagens beschermd worden en moeten de 

wagens aan de zijkanten begeleid worden. 

10. Deelnemers die wangedrag vertonen kunnen door de organisatie en/of politie worden 

verwijderd uit de optocht. Dit geldt tevens indien geconstateerd wordt dat binnen de 

bebouwde kom de natuurlijke behoefte wordt gedaan op /aan de openbare weg. 

11. De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de deelnemers en de deelnemende 

voertuigen. Dit betekent o.a. dat voor de motorrijtuigen een W.A. verzekering moet zijn 

afgesloten en dat de bestuurder(sters) van een tractor, vracht- of personenauto in het 
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bezit moet zijn van een geldig rijbewijs van desbetreffende categorie. 

12. Als de bestuurder van een voertuig een beperkt uitzicht heeft, aan de voor- dan wel 

achterzijde,  is het verplicht om minimaal twee personen van tenminste 18 jaar te laten 

meelopen om hieromtrent aanwijzingen te geven aan de bestuurder. Zowel voor de vei-

ligheid van de deelnemers alsmede voor de veiligheid van de toeschouwers. 

13. Bij grote wagens (gemotoriseerd, zwaarder dan 750 kg en/of wielen groter dan 75 cen-

timeter) moeten er minimaal 4 begeleiders aanwezig zijn; op iedere hoek één. Bij een 

lengte van meer dan 10 meter dienen er twee extra begeleiders langs de combinatie te 

lopen.  

14. Bij wagens waarop personen worden vervoerd boven een hoogte van 1,50 meter is een 

degelijke baluster als valbeveiliging verplicht. 

15. De objecten die op/aan de carnavals-/praalwagens bevestigd zijn dienen voldoende vei-

lig te zijn. De organisatie, de brandweer en de politie behouden zich het recht voor om 

door hen als onveilig beoordeelde carnavals-/praalwagens uit te sluiten van deelname 

aan de optocht en te (laten) verwijderen uit de optocht. 

16.  Ronddraaiende elementen en aandrijvingen dienen op deugdelijke en veilige wijze te 

zijn afgeschermd. 

17. Tijdens de optocht mag niet worden gecollecteerd, tenzij daarvoor schriftelijk toestem-

ming is verleend door de organisatie en de gemeente. 

18. Bevelen of aanwijzingen, gegeven door of namens het college, de burgemeester, politie 

en/of brandweer, in het belang van de openbare orde en veiligheid, dienen onmiddellijk 

en stipt te worden opgevolgd. 

 

Geluid: 

19. Gebruik van geluidsapparatuur is uitsluitend toegestaan een half uur voor aanvang en 

gedurende de optocht. 

20. Het geluidsniveau (LA cq) mag niet meer bedragen dan maximaal 90 dB(A) en maximaal 100 

dB(C) gemeten op 1 meter voor de luidsprekers 

21. In geval dat meerdere luidsprekers staan opgesteld, geldt dat gemeten tussen de 

luidsprekers op 1 meter voor de luidsprekers het onder punt 20, genoemde geluidniveau niet 

mag worden overschreden. 

22. Geluidsmetingen worden altijd in tweevoud uitgevoerd. De effectieve meettijd (zonder pauzes 

voor stoorgeluid) dient minimaal 1 minuut te bedragen. 

23. Bij geluidsmetingen worden geen correcties toegepast.  

 

 Brandveiligheid: 

25. Op elke wagen dient tenminste 1 goedgekeurde poederblusser met een inhoud van mi-

nimaal 6  kg ABC-poeder aanwezig te zijn. Elk ander object, niet zijnde een wagen, 

dient eveneens van een dergelijk blusmiddel te zijn voorzien indien gebruik wordt ge-

maakt van brandbare vloeistoffen en/of gassen. 

26. Het gebruik van open vuur tijdens de optocht is niet toegestaan. 

27. Het gebruik van gasflessen zijn niet toegestaan.  

28. Het gebruik van vuurwerk is niet toegestaan. 

29. In geval dat stroomaggregaten worden gebruikt, is het bijvullen van deze aggregaten 

tijdens de deelname aan de optocht in geen geval toegestaan. 

30. De stroomaggregaten dienen te zijn voorzien van een deugdelijke isolatiebewaking. 

 

 

 


