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a. De organiserende vereniging dient WA verzekerd te zijn tegen iedere vorm van 

aansprakelijkheid, voortvloeiende uit door haar georganiseerde evenementen 

(evenementenverzekering). 

b. Alle deelnemende voertuigen en aanhangwagens dienen: 

- te voldoen aan alle technische eisen, welke daarvoor in de 

Wegenverkeerswetgeving zijn gesteld; 

- door de respectievelijke eigenaar(s)/houder(s) tenminste W.A. verzekerd te 

zijn overeenkomstig de Wet Aansprakelijkheidsverzekering  Motorvoertuigen. 

De verzekerde dient vooraf bij de verzekeringsmaatschappij te informeren of 

hij/zij tijdens het deelnemen aan een optocht met een motorvoertuig tegen 

wettelijke aansprakelijkheid verzekerd is: 

-  bestuurd te worden door personen, die in het bezit zijn van het voor het 

betreffende voertuig vereiste rijbewijs. 

c.  Het rijden met de carnavalsvoertuigen dient beperkt te blijven tot de tijd, gelegen 

tussen een uur voor het tijdstip van opstellen en een uur na het tijdstip van ontbinding 

van de optocht. 

d. Ieder voertuigcombinatie dient van een deugdelijk brandblusapparaat te zijn voorzien. 

e. Door de carnavalsvereniging dient er op te worden toegezien, dat bestuurders van 

voertuigen en de leiders van dieren voor hun taak bekwaam zijn. Eventueel 

beschonken of anderszins onbekwame bestuurders en/of  leiders dienen terstond van 

hun taak ontheven te worden. 

f. Aan beide zijden en over de hele lengte van de optocht dienen ordecommissarissen te 

worden opgesteld, die voor een vlot en behoorlijk verloop van de optocht dienen te 

waken. Zij dienen er onder andere op toe te zien dat de optocht zoveel mogelijk een 

gesloten geheel vormt, zodat hiaten hierin worden voorkomen. 

g. Het strooien van bierviltjes, niet afbreekbare confetti (plastic folie, zilverpapier etc.) 

en tempex is niet toegestaan. Het strooien van versnaperingen mag alleen geschieden 

vanaf de laatste wagen van de optocht, in achterwaartse richting en op  zodanige wijze 

dat geen letsel of schade wordt toegebracht aan personen of goederen. Tevens mogen 

er langs de wagens door personen behorende bij de wagens versnaperingen en 

goederen worden uitgedeeld. In verband met de veiligheid van het publiek is het niet 

toegestaan deze versnaperingen en goederen te gooien. 

h. Indien in de optocht een zogenaamd confettikanon wordt meegevoerd, dient met het 

schieten daarmee voorkomen te worden, dat schade of letsel wordt toegebracht aan 

personen of goederen. 

i. Aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar die aan de optocht deelnemen mogen 

geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt. 

j. De organiserende vereniging blijft te volle verantwoordelijk voor al hetgeen in de 

optocht wordt uitgebeeld of tentoongespreid. 

k. De organisatie is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde 

te voorkomen dat de gemeente dan wel derden tengevolge van de activiteiten schade 

lijden. De eventueel aan gemeente-eigendommen aangerichte schade dient te worden 

vergoed. 

l. Eventuele aanwijzingen van ambtenaren van politie of brandweer van Gennep dienen 

direct en stipt te worden opgevolgd. 
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TOEGESTANE AFMETINGEN VAN VOERTUIGEN (wegenverkeersreglement) 

 

- zij mogen niet hoger zijn dan vier meter, de lading meegerekend; 

- zij mogen niet breder zijn dan 2,50 meter, de lading meegerekend; 

- motorvoertuigen, ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen, de 

bestuurder daaronder niet begrepen, mogen al dan niet met aanhangwagens 

niet langer zijn dan 12 meter. De zijkanten van de wagens mogen op geen 

geringere hoogte dan 30 centimeter boven het wegdek zijn opgebouwd 

 

 

GEMEENTE BERICHT 

 

Met ingang van 1 mei 2005 is het verboden personen in of op aanhangwagens en/of gesloten 

laadruimten achter motorvoertuigen of bromfietsen te vervoeren.  

Met betrekking tot de carnavalsoptochten binnen de gemeente Gennep is door ons college 

besloten ontheffing te verlenen aan alle organisatoren van carnavalsoptochten op grond van 

Art. 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) ten aanzien van dit 

verbod. De verleende ontheffing is bij deze brief bijgevoegd. Het is verboden te handelen in 

strijd met de aan de ontheffing verbonden voorschriften. 

Deze ontheffing heeft uitsluitend betrekking op de route zoals beschreven in de ontheffing. 

Mocht deze route in de toekomst wijzigen dan dient u schriftelijk een verzoek tot wijziging 

van de ontheffing te vragen. 

De ontheffing geldt vanzelfsprekend alleen voor het grondgebied van de gemeente Gennep. 

Wilt u ook op grondgebied van andere gemeenten personen vervoeren achter voertuigen, dan 

zal de organisatie zich bij de betreffende gemeente moeten melden en hiervoor apart een 

ontheffing moeten aanvragen. 

Wij willen u erop wijze dat u de deelnemers op de hoogte dient te stellen van het 

bovengenoemd verbod. De ontheffingen gelden alleen tijdens de optocht en niet tijdens de rit 

van en naar de optocht.   

 

Ontheffing 
Burgemeester en wethouders van Gennep; 

 

Besluiten 

Op grond van artikel 87 van het RVV 1990, ontheffing te verlenen van artikel 61b van het 

RVV 1990, inhoudende dat het verboden is personen in of op aanhangwagens en/of gesloten 

laadruimten achter motorvoertuigen en bromfietsen te vervoeren. De ontheffing heeft 

betrekking op carnavalszondag gedurende de optocht en carnavalsdinsdag gedurende de 

kinderoptocht.  

De ontheffing voor de optocht geldt voor de hierna genoemde route: 

Markt – Zandstraat – Spoorstraat – Brabantweg – Roggestraat – Steendalerstraat –  

Pr. Marijkestraat – Picardie. Eindpunt bij Pica Mare.  

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en Wethouders van Gennep, 

namens dezen, het hoofd van de afdeling Stad en Land, 

G.M.H.M. Velthuis. M.S.M.   
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