Sfeervol Meerssen

Voorschriften carnavalsoptochten
Algemeen
1:
Deelnemers dienen alle door de politie, toezichthouders, verkeersregelaars en organisatie
gegeven aanwijzingen direct op te volgen;
2:
Levende dieren mogen worden meegevoerd mits deze bestand zijn tegen lawaai en drukte;
3:
Deelnemers aan de optocht mogen op generlei wijze, hetzij door kleding, voorstelling, gebaren,
woorden of anderszins, aanstoot geven ten aanzien van de goede zeden of godsdienstige dan
wel politieke overtuiging, noch de openbare orde in gevaar brengen;
4:
Het is verboden om tijdens de optocht open vuur, fakkels, lampionnen, vuurwerk of een
barbecue mee te voeren;
5:
De houder van deze vergunning stelt de deelnemers aan de optochten tijdig op de hoogte van
deze voorschriften;
Geluid
1:
Voor het ten gehore brengen van levende en/of mechanische versterkte muziek tijdens de
optocht is een geluidsniveau van maximaal 90 dB(A), gemeten als LAmax in de meterstand
“Fast” op drie meter afstand van de geluidsboxen, toegestaan;
2:
Om overlast voor omwonenden te beperken mag tijdens het opstellen voor de optocht het
geluidsniveau maximaal 80 dB(A) bedragen, gemeten als LAmax in de meterstand “Fast” op
drie meter afstand van de geluidsboxen;
3:
Het geluidsniveau dient op verzoek van de toezichthouders te worden verlaagd.
4:
Het is verboden op de Markt te Meerssen versterkte muziek ten gehore te brengen met
uitzondering van de prinsenwagen. De organisatie wijst de deelnemers op dit verbod door
middel van een bord aan de ingang van de Markt en houdt toezicht op de naleving.
Milieu
1:
Een optocht zorgt voor afval op straat. Wij vragen u de deelnemers er op te wijzen om
terughoudend te zijn met het uitgooien van strooigoed, confetti e.d.
Verkeer
1:
Het afsluiten van wegen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de gemeente.
Wegafsluitingen dienen te geschieden met met BM-14 schrikhekken, voorzien van een C1verkeersbord (geslotenverklaring). Afsluitingen dienen onder voortdurend toezicht te staan. Op
aanwijzing van de gemeente moeten omleidingsroutes worden ingesteld;
2:
Optochten zonder afsluiting van wegen:
a:
de optocht moet zoveel mogelijk aaneengesloten blijven;
b:
het begin en einde van de optocht moeten worden begeleid door gecertificeerde
verkeersregelaars.
3:
Het evenement moet ten minste 3 weken van te voren zijn aangemeld via
https://www.verkeersregelaarsexamen.nl voor aanwijziging van de verkeersregelaars.
Voorschriften carnavalswagens
1:
Deelnemende voertuigen dienen voorzien te zijn van een geldig kenteken;
2:
Bestuurders van een motorvoertuig dienen een geldig rijbewijs voor het betreffende voertuig en
een bewijs van verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid (WAM) bij zich te hebben;
3:
Deelnemende voertuigen wagens moeten zodanig geconstrueerd zijn dat ze geen gevaar
kunnen opleveren voor de deelnemers aan de optocht of voor de zich langs de route
bevindende personen of goederen. De wielen van de voertuigen dienen zodanig afgeschermd te
zijn dat de toeschouwers en de deelnemers aan de optocht geen contact kunnen krijgen;
4:
Deelnemende voertuigen c.q. door voertuigen voortbewogen aanhangwagens mogen door
deelnemers alleen via een aan de achterzijde gelegen in(op)gang kunnen worden bereikt.
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Zowel aan de zijkanten als voorzijde dient de opbouw van dusdanige
hoogte te zijn dat op en afstappen onmogelijk wordt gemaakt;
Op de voertuigen moet aanwezig zijn:
a:
een goedgekeurde brandblusser (min. 6 kg poeder of 6 kg schuim of 6 kg CO2) nabij een
stroomaggregaat;
b:
een goedgekeurde brandblusser (min. 6 kg poeder of 6 kg schuim of 6 kg CO2) in een
trekkend voertuig;
In gebruik zijnde kabelhaspels zijn afgerold vanwege mogelijk brandgevaar;
De opslag van reserve brandstof t.b.v. een stroomaggregaat mag alleen in een stalen jerrycan .
Bij de jerrycan hoort een trechter aanwezig te zijn voor het bijvullen;
Bijvullen van aggregaten mag alleen als het voertuig stil staat;
Opslag van reservebrandstof moet gebeuren in een goed geventileerde ruimte of in de
openlucht;
Opslag van reservebrandstof moet gescheiden zijn van het stroomaggregaat;
Een stroomaggregaat moet staan opgesteld gebeurt in een goed geventileerde ruimte of in de
open lucht;
In de nabijheid van het stroomaggregaat mogen zich uitsluitend moeilijk ontvlambare
materialen bevinden;
Het stroomaggregaat moet deugdelijk, veilig en goed bereikbaar worden opgesteld zodat
omvallen, kantelen en stoten wordt voorkomen;
De elektrische installaties moet voldoende afgezekerd en vochtbestendig zijn.

Aansprakelijkheid
1:
De houder van de vergunning is verplicht de schade, door het gebruik van deze vergunning
veroorzaakt, te vergoeden zowel aan de gemeente als aan derden; Voorts dienen de
redelijkerwijs mogelijke maatregelen te worden genomen teneinde te voorkomen dat de
gemeente dan wel derden ten gevolgen van het gebruik van deze vergunning schade leiden;
2:
Alle schade, die door het gebruik maken van de vergunning mocht ontstaan aan
gemeentewerken of –eigendommen, wordt door en op kosten van de houder van de melding op
eerste aanschrijving hersteld;
Drankgebruik
Het gebruik van alcohol tijdens de optocht is toegestaan, echter:
1:
Het is personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan om alcohol te nuttigen;
2:
Bestuurders van motorvoertuigen mogen geen alcohol gebruiken;
3:
Overmatig drankgebruik wordt niet getolereerd en kan leiden tot verwijdering uit de optocht
door toezichthouders;
4:
De houder van de vergunning wijst de deelnemers op verstandig gebruik van alcohol.
Contactpersoon
Gedurende de optocht dient een voor de naleving van de aan deze vergunning verbonden
voorwaarden verantwoordelijk persoon aanwezig en bereikbaar te zijn.

-2-

