Voorschriften behorende bij de vergunning voor het organiseren van
de Carnavalsoptocht

Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:
Openbare orde en veiligheid
1. De organisatie is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen ten
einde te voorkomen dat de gemeente dan wel derden schade lijden ten gevolge van de
optocht;
2. Alle aanwijzingen of bevelen, gegeven door of namens het hoofd van de politie en/of
de brandweercommandant, de toezichthouder Algemene Plaatselijke Verordening
(APV), gegeven in het belang van de openbare orde en (verkeers)veiligheid, moeten
stipt en onmiddellijk worden gevolgd;
3. De organisatie zet een voldoende aantal opgeleide verkeersregelaars in. De
buurtcoördinator van de politie zal bindend adviseren over het aantal aan te stellen
verkeersregelaars en de te volgen instructie;
4. Het is voor alle deelnemers verboden alcoholische dranken te drinken vanaf het
moment van opstelling tot aan het einde van de optocht;
5. De hoogte van de wagen mag maximaal 4.10 meter bedragen (gemeten vanaf de
grond), de breedte mag maximaal 3,50 meter bedragen. Alle wagens en trekkers
dienen op een deugdelijke manier aan de voor-, zij - en achterkant dicht te zijn
gemaakt waarbij aan de onderzijde een vrije ruimte aanwezig moet zijn van maximaal
25 tot maximaal 30 cm; Ook dienen de wielen deugdelijk te zijn afgeschermd;
6. Het is verplicht twee personen tussen de ruimte van een trekkend voertuig en de
aanhangwagen te laten lopen, ten behoeve van de veiligheid van de deelnemers en de
toeschouwers;
Brandveiligheid
7. In het belang van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van
brandgevaar en het voorkomen en beperken van ingevallen gelden de volgende
voorschriften;
a. open vuren zijn verboden;
b. op alle wagens die worden voortgetrokken door een gemotoriseerd
voertuig(trekker) dient binnen handbereik van de bestuurder tenminste een
goedgekeurde brandblusser en branddeken aanwezig te zijn;
c. aggregaten moeten opgesteld staan in een geventileerde opbergruimte;
d. het is verboden om brandstoffen en/of gassen in de optocht mee te voeren
indien de opslag anders is dan de daarvoor bestemde tanks van voertuigen of

motoren. Het vullen van een aggregaat dient met daarvoor bestemde jerrycans
op vooraf bepaalde locaties langs de route plaats te vinden;
e. Het is verboden gasflessen mee te voeren
8. De brandweer is bevoegd vooraf en tijdens de optocht inspectie uit te voeren aan de
deelnemende wagens. Indien de brandweer van oordeel is dat een wagen niet als
brandveilig kan worden aangemerkt wordt hiervan mededeling gedaan aan de
organisatie. De organisatie zorgt dan voor uitsluiting van (verdere) deelname;
9. De carnavalsstichting dient zich te verzekeren voor wettelijke aansprakelijkheid;
10. Alle aan de optocht deelnemende motorvoertuigen dienen verzekerd te zijn conform
de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen;
11. Motorvoertuigen mogen alleen bestuurd worden door daartoe bevoegde personen die
in het bezit zijn van een geldig rijbewijs voor de betreffende categorie;
12. De deelnemerslijst dient uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de optocht door de
carnavalsstichting aan de brandweer overhandigd te zijn;
13. Het is niet toegestaan aanstootgevende en/of persoonlijk kwetsende onderwerpen in
de optocht op welke wijze dan ook uit te beelden;
14. In gevallen waarin deze vergunningvoorwaarden niet voorzien, beslist de
burgermeester.
Aldus vastgesteld op 6 september 2005,
De burgermeester van Bernheze,
A.A.M.M.Heijmans

