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Reglement  
Carnavalsoptocht C.S. de Sparrenarren 

Deze voorwaarden zijn opgesteld om de veiligheid tijdens de Carnavalsoptocht voor 
zowel de deelnemers als toeschouwers te optimaliseren. De voorwaarden zijn 
onderdeel van de vergunningverlening. Carnavalsstichting de Sparrenarren, verder 
te noemen: vergunninghouder, dient te zorgen dat deelnemers zich houden aan de 
voorwaarden. Indien hieraan geen medewerking wordt verleend, zullen 
handhavende instanties op verzoek van de vergunninghouder of eigen initiatief 
optreden. Bij deelname aan de optocht zijn deze voorwaarden van toepassing en 
zijn bij het deelnameformulier gevoegd. Deze voorwaarden zijn daarnaast 
beschikbaar via de website van vergunninghouder. Door ondertekening van het 
deelname-/aanmeldformulier verklaart deelnemer deze voorwaarden te hebben 
ontvangen en in te stemmen met de inhoud. 

Algemeen 
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1. De route, duur en tijdstip van de optocht wordt door de voorzitter van de 
Optochtcommissie bepaald en tijdig aan de deelnemers medegedeeld. 
2. Alle deelnemers dienen zich te onthouden van bedreiging, discriminatie en/of 
ernstige belediging. 
3. Wagens mogen geen discriminerende teksten en/of tekens vertonen. Dit geldt 
tevens voor loopgroepen en individuele deelnemers. 
4. Het is verboden levende dieren in de optocht te laten deelnemen c.q. te 
vervoeren. 
5. De voorzitter Optochtcommissie beslist over de samenstelling van de optocht en 
deelname van individuele wagens en groepen. 
6. Eventuele afwijkingen van de voorwaarden zijn alleen toegestaan, na 
voorafgaande schriftelijke instemming van de Gemeente. 
7. Niet nakomen van deze voorwaarden kan uitsluiting van (verdere) deelname met 
zich meebrengen. 

Deelname 

1. Alle deelnemers aan de optocht worden door de jury beoordeeld en kunnen niet 
deelnemen zonder inschrijving tenzij de inschrijving tijdig is gemeld aan de 
voorzitter Optochtcommissie. 
2. Kinderen mogen uitsluitend onder begeleiding van een volwassene op een 
carnavalswagen aanwezig zijn. 

Eisen materiaal 

1. De hoogte van enige uitbeelding mag niet hoger zijn dan 3,90 meter, gemeten 
vanaf de openbare weg, de breedte mag maximaal 3,50 meter zijn. 
2. De wielen van iedere carnavalswagen dienen op een deugdelijke manier aan de 
voor, achter en zijkanten dicht te zijn, zodat de wielen zijn afgeschermd, waarbij, 
vanwege de verkeerssituatie onderweg, een hoogte van minimaal 25 centimeter 
verreist is en een hoogte van maximaal 35 centimeter toegestaan is. 
3. Bewegende delen, deel uitmakend van de act, mogen niet buiten de afmetingen 
van de oppervlakte van de wagen komen. Dat wil zeggen dat er geen bewegende 
delen boven het publiek toegestaan zijn. 
4. Alle wagens dienen op een deugdelijke manier aan het trekkende voertuig te 
worden bevestigd. 
5. Op elke wagen dient minimaal 1 sleepoog gemonteerd te zijn aan de voor- of 
achterzijde die te allen tijde bereikbaar is om bij calamiteiten de wagen te kunnen 
wegslepen. 
6. Bij wagens waarop personen worden vervoerd dient een leuning ter beveiliging te 
zijn aangebracht. 

Optreden voor, tijdens en na de optocht 
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1. Er mag niet sneller worden gereden dan 15 km/uur (=juridisch stapvoets). 
2. Het strooien van versnaperingen of anderzijds is verboden. Het uitdelen van 
versnaperingen is toegestaan. 
3. Uit oogpunt van milieu is het niet toegestaan confetti, hooi, stro of andere milieu 
onvriendelijke materialen te gebruiken.  
4. Het gebruik van alcoholhoudende dranken en/of geestverruimende middelen door 
deelnemers direct voor of tijdens de optocht is verboden. De vergunninghouder ziet 
hierop toe en bij constatering van aanwezigheid van alcohol en/of geestverruimende 
middelen kan/kunnen de deelnemer(s)/wagen uit de optocht gehaald worden. 
5. De optocht vangt aan op het moment van vertrek van opstelroute en eindigt weer 
op het moment van aankomst op het eind-/ontbindingspunt.  
Deelnemers zijn onder eigen verantwoordelijkheid verplicht de wagen te begeleiden 
(Verkeersveiligheid) naar het opstelpunt en vanaf het eind-/ontbindingspunt tot aan 
de bouwlocatie. Dit begeleiden moet gebeuren met behulp van gecertificeerde, 
aangewezen en als zodanig herkenbare verkeersregelaars.  
Tijdens de optocht worden de wagens begeleid door de Reutmeesters. 

(Brand) veiligheid 

1. Op elke wagen voortgetrokken door een motorvoertuig dient tenminste één 
goedgekeurd draagbaar blustoestel met een inhoud van minimaal 6 kilo/liter 
aanwezig te zijn, geschikt voor het blussen van branden in de brandklasse A, B en 
C. 
2. Het gebruik van open vuur tijdens de optocht is niet toegestaan. 
3. Reserve brandstof voor aggregaten vervoeren in jerrycans: maximaal 10 liter en 
niet op de carnavalswagen. Het vullen dient stilstaand te gebeuren. Let op met 
knoeien van brandstof bij een heet aggregaat, gebruik een trechter en houd 
blusmiddel stand-by. 
4. Met name aan de buitenzijde van een object dient het gebruik van gemakkelijk 
brandbare materialen (piepschuim, plastic etc. etc.) zoveel mogelijk te worden 
beperkt. 
5. Indien het trekkende voertuig wordt ingepakt, dan dient een goede ventilatie van 
uitlaatgassen aanwezig te zijn. 
6. Vluchtmogelijkheden van zowel bestuurder als passagier(s) dienen te allen tijde 
gewaarborgd te zijn. 
7. Gebruik van gasflessen is niet toegestaan. 

Aansprakelijkheid 

1. Vergunninghouder is niet aansprakelijk voor bij deelnemer ontstane schade die 
het gevolg is van handelen van de deelnemer en zijn meegevoerde materiaal. 
2. Deelnemer vrijwaart vergunninghouder door ondertekening van het 
deelnemersformulier, tegen alle aanspraken van derden, daaronder begrepen eigen 
groep, overige deelnemers, publiek, toezichthouders en overheid. 
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Verzekering 
De deelnemers die gebruik maken van motorisch voortbewogen voertuigen met of 
zonder kentekenplaat zijn verplicht zich tegen wettelijke aansprakelijkheid te 
verzekeren. De deelnemer dient op verzoek een verzekeringsbewijs te kunnen tonen 
aan de begeleiding van de optocht.  

Aanwijzingen 

1. Alle deelnemers kunnen bij het opstellen op het toegewezen opstelpunt worden 
gecontroleerd op: 
a. aanwezigheid van het startnummer. 
b. aanwezigheid van een brandblusser. 
c. aanwezigheid van drank en drugs op de wagens. 

2. In alle gevallen dienen vergunninghouder en de deelnemers de aanwijzingen van 
gemeente, politie, brandweer en ambulance op te volgen. 
3. Tijdens de optocht zullen er diverse herkenbare optochtbegeleiders 
(Reutmeesters) rondlopen c.q. fietsen. Iedere begeleider houdt de deelnemers c.q. 
wagens in de gaten. Als er problemen zijn zullen deze de deelnemer(s) erop 
aanspreken. Hierna volgt een officiële waarschuwing, bij de volgende overtreding 
volgt uitsluiting van deelname aan de optocht. 

Controle van de wagens voor en tijdens de Carnavalsoptocht  

De bouwgroep is verplicht de voorzitter Optochtcommissie in kennis te stellen van 
de bouwlocatie. 
In de periode voorafgaand aan  de optocht zal een controle plaatsvinden door een 
afvaardiging van de vergunninghouder. (Deze afvaardiging is geen keurmeester in 
de zin van het RDW). 
Deze afvaardiging zal de bouwgroep adviseren over diverse technische, wettelijke 
en veiligheidsaspecten. 
De afvaardiging heeft dus een adviserende rol en zal na de controle een rapport 
opmaken van haar bevindingen over de bouw van de wagen. 
De bouwgroepen houden te allen tijde verantwoordelijkheid over de gehele 
constructie. 

Aanvullende maatregelen waaraan de wagens moeten voldoen: 

- Voor de figuranten die op een wagen staan, moet de veiligheid gewaarborgd 
zijn. Bij figuranten die boven de 3 meter staan moeten voorzien zijn van een 
valbeveiliging. 

- Er mogen geen materialen van de wagens boven het publiek hangen. 
- De wagen moet normaal een bocht kunnen nemen vanuit het parcours. 
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