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Carnavalsoptochten hebben het doel om publiek te vermaken. Het belangrijkste 

hierbij is dat overlast vermeden wordt. Daarnaast speelt de veiligheid een 
belangrijke rol, zowel voor, tijdens en na de optocht. De carnavalsverenigingen, 

politie en gemeente houden gezamenlijk toezicht op een ordelijk verloop van de 
optochten binnen de gemeente Deurne. Dit toezicht heeft ook betrekking op de 
deelnemers en hun voertuigen voor en na de optochten. 

 
Voorschriften  

Voor elke carnavalsoptocht is een evenementenvergunning nodig. Deze 
vergunning is verleend aan de carnavalsvereniging als organisator van de 
optocht. Als deelnemer heeft u zich te houden aan de voorschriften die aan de 

vergunning zijn verbonden en die carnavalsverenigingen hebben opgenomen in 
hun reglementen. Het is belangrijk dat u dit reglement goed doorneemt. Graag 

willen wij u attenderen op de volgende punten: 
 

• Het gebruik van alcohol en/of het bezit daarvan is tijdens de optocht 

verboden.  
• Deelname van tweewielige motorvoertuigen is verboden.  

• Alle motorvoertuigen moeten tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd 
zijn.  

• Alle voertuigen en aanhangwagens moeten aan technische eisen van de 

Wegenverkeerswet voldoen.  
• Vervoer van personen in of op aanhangwagens en praalwagens is alleen 

toegestaan tijdens de optocht. 
• Muziek is alleen toegestaan tijdens het opstellen en het trekken van de 

optocht.  

• De maximale geluidbelasting tijdens het trekken van de optocht mag niet 
meer bedragen dan 90 dB(A) en 105 dB(C), gemeten op een afstand van 

1 meter van de geluidsbron. 
• Binnen een uur na ontbinding van de optocht moeten wagens zijn 

vertrokken.  
• De bestuurder van (motor)voertuigen vervult de rol als aanspreekpunt - 

de verantwoordelijke. 

• Alle aanwijzingen en bevelen gegeven - door de organisatie, de politie of 
de buitengewone opsporingsambtenaar (boa) van de gemeente - in het 

belang van de veiligheid op de weg alsmede in het belang van de 
openbare orde, moeten meteen en nauwkeurig worden opgevolgd.  



 

Toezicht  
Er wordt extra toezicht gehouden op de volgende punten:  

 

• Geen muziek op wagens op weg naar de opstelplaats en na afloop van de 

optocht.  
• Geen alcoholgebruik en bezit voor deelnemers tijdens de optocht. 

Bestuurders kunnen onderworpen worden aan een blaastest.  
• Wagens gaan binnen een uur na ontbinding van de optocht terug naar de 

thuisbasis.  

• De regels van de Wegenverkeerswet blijven altijd gelden. Denk er ook aan 
dat vervoer van personen op aanhangwagens en praalwagens NIET is 

toegestaan buiten de optocht.  
 
Sancties  

Mocht u, om welke reden dan ook, door de organisatie uit de optocht worden 
verwijderd dan ontvangt u van de gemeente een brief waarin staat dat het 

voertuig binnen 30 minuten verwijderd moet zijn. Wanneer hieraan geen gehoor 
wordt gegeven gaat een (herstel)sanctie gelden van € 5.000 per uur, met een 
maximum van € 10.000. Dit staat los van de maatregelen die de politie kan 

treffen, onder andere op het gebied van alcohol, personen in of op 
aanhangwagens buiten de optocht en geluidsoverlast.  

 
De afgelopen twee jaar hebben vrijwel alle deelnemers van de optochten zich 
goed gehouden aan de voorschriften. Carnaval in Deurne is toen op een prettige 

manier verlopen zonder overlast voor de inwoners. Wij vertrouwen erop dat dat 
ook dit jaar het geval zal zijn. 

 
Wij danken u voor uw medewerking en wensen u, mede namens de organisatie 
van de optocht, een fijne en veilige optocht toe.  

 
 

Namens de carnavalsverenigingen, de politie en de gemeente Deurne. 

 
 
 
 
 


