Reglement carnavalsoptochten gemeente Borsele
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Voor de optocht is een vergunning op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke
verordening gemeente Borsele 2011 vereist.
Per carnavalswagen dient aan de organisatie, de naam en het adres van de persoon te worden
opgegeven die bevoegd is namens de groep of wagen op te treden.
De ‘bouwers’ van een praalwagen hebben een kennisgeving gedaan bij het college van B&W.
Hiervoor is een kennisgevingformulier beschikbaar gesteld door de gemeente.
Het is verboden kleinvee of (huis)dieren, op een niet diervriendelijke wijze, mee te laten doen in
de optocht.
Het is verboden producten bij zich te hebben en/of te gebruiken, die hinderlijk zijn voor het
publiek of andere optochtdeelnemers.
Er mag tijdens de optochten geen alcoholhoudende drank op de wagen aanwezig zijn en worden
genuttigd. Tevens mag er geen glaswerk en/of glazen flessen op de wagen aanwezig zijn.
De organisatie van de optocht moet zorgen voor een opvallende en duidelijke
verkeersbegeleiding en -beveiliging. Met betrekking tot verkeersregelend optreden dient
gehandeld te worden conform de “Regeling Verkeersregelaars”. U dient zich te wenden tot de
teamchef van de politie, die kan aangeven of van politiezijde toezicht aanwezig zal zijn (een
vereiste voor inzet van verkeersregelaars).
De Wegenverkeerswet 1990 is van toepassing. In verband met de afmetingen dienen de
voertuigen te beschikken over een ontheffing van de RDW (079-3458162).
Alle wagens dienen een geldige verzekering te hebben voor het rijden op de openbare weg;
deze dient voor aanvang van de optocht aan de organiserende vereniging te worden overlegd.
Op of bij iedere carnavalswagen van 8 m² vloeroppervlak of meer dient een goedgekeurd en
gebruiksklaar brandblusapparaat met een inhoud van 6 kg of 6 liter aanwezig te zijn.
Er dient tenminste één persoon aanwezig te zijn op de carnavalswagen die met de bediening
van het brandblusapparaat op de hoogte is.
Er dienen op of direct bij de carnavalswagen remkeggen of blokken aanwezig te zijn.
De zijkanten in / om / voor de wielen van de rijdende gedeeltes, (dus ook de trekkers) dienen
afgedicht te zijn dan wel voldoende beveiligd.
Het is verboden vuurwerk, rookbommen, open vuur, stro en overige brandbare stoffen op de
wagen aanwezig te hebben.
Het is toegestaan om een aggregaat met daarnaast maximaal 5 liter reservebrandstof –
opgeslagen in een stalen jerrycan- op de wagen aanwezig te hebben. De reservebrandstof mag
niet in de buurt van het aggregaat of andere hittebronnen worden opgeslagen.
De carnavalswagens dienen in goede constructieve staat te zijn (controle disselbevestiging/lasverbindingen e.d.).
De bestuurder van een wagen dient voldoende uitzicht naar voren en opzij te hebben en met de
spiegels voldoende zicht te hebben op het naast en achterliggende weggedeelte. Tijdens de
optocht dient er aan beide zijden van de wagen te allen tijde een persoon aanwezig te zijn die er
voor zorg draagt dat het publiek niet in aanraking kan komen met de wagen.
De vlotte ontruiming van personen van de carnavalswagen moet worden gewaarborgd. Ladders
e.d. dienen op de wagen aanwezig te zijn.
Het is niet toegestaan om personen op plaatsen op de wagen te hebben vanwaar zij de wagen
niet zelfstandig, snel en veilig kunnen verlaten.
Een verantwoordelijke van de organiserende carnavalsstichting is belast met het toezicht op de
naleving van bovengenoemde regels.

