
Reglement en veiligheidsplan carnavalsoptocht Doornenburg  
Versie: 2023-1.1 

Organisatie carnavalsoptocht  

De jaarlijkse carnavalsoptocht in Doornenburg wordt in 2023 georganiseerd door Stichting 
Doornenburgse Carnaval “De Deurdouwers”.  

Deelname optocht  

Inschrijving voor deelname dient te geschieden bij Stichting Doornenburgse Carnaval “De 
Deurdouwers”. Inschrijven kan per e-mail. Deelname is gratis.  

De stichting behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen vooraf, dan wel tijdens de 
optocht, deelname te weigeren.  

Eenieder die inschrijft voor, of deelneemt aan de carnavalsoptocht, word geacht kennis te hebben 
genomen van dit reglement en akkoord te zijn met hierin opgenomen voorwaarden en bepalingen.  

Algemeen  

Alle deelnemers verplichten zich, met betrekking tot de start- en opsteltijd en plaats, optochtroute, 
te houden aan de aanwijzingen van de optochtbegeleiders.  

De optocht kan tot op de dag van de optocht in zeer bijzondere omstandigheden worden afgelast 
en/of in tijdstip worden verschoven. (bijvoorbeeld extreme koude, gladheid, zware sneeuwval, 
onweer of stortregens)  

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het stichtingsbestuur.   

Iedere deelnemer krijgt een startnummer uitgereikt. Dit nummer dient tijdens de optocht duidelijk 
zichtbaar te worden aangebracht.  

Voorschriften optochtwagens  

Het aanwezig hebben van een brandblusser op de wagens is voor de veiligheid noodzakelijk. Het 
niet aanwezig hebben van een brandblusser kan betekenen dat de wagen uitgesloten kan worden 
van deelname.  

De wagens mogen niet hoger dan 4.0 meter en niet breder zijn dan 3.0 meter zijn.  

De wagens moeten technisch in een goede staat zijn, goed bestuurbaar en achteruit 
manoeuvreerbaar zijn.  

De bestuurder dient minimaal 18 jaar te zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs.  

De bestuurder dient tijdens het opstellen in de buurt van de wagen te blijven, op verzoek van de 
organisatie moet hij de wagen kunnen verplaatsen.  

Iedere wagen moet aan beide zijden worden begeleid door minimaal twee personen.  
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Alleen het gebruik van confetti is toegestaan. Dus geen confettikanonnen.  

Het gebruik van papierkanonnen, flyeren of anderszins verspreiden van grote hoeveelheden papier 
of drukwerk is niet toegestaan.  

De stichting is niet aansprakelijk voor de schoonmaakkosten. Eventuele schoonmaakkosten 
worden verhaald op de vervuiler(s).  

Gedragsregels tijdens de optocht  

Deelnemers dienen de aanwijzingen van politie en/of optochtbegeleiders tijdens de optocht op te 
volgen.  

Deelnemers mogen alleen tijdens de optocht op de eigen carnavalswagen plaatsnemen. Het is niet 
toegestaan om deelnemers op de carnavalswagen te verplaatsen voorafgaand aan de optocht 
naar de opstel locatie toe of na de ontbinding van de optocht. 

Het alcoholgebruik dient tot een minimum beperkt te worden. Duidelijk zichtbaar van 
alcoholgebruik en wildplassen is niet toegestaan.  

Het gebruik van glaswerk tijdens de optocht is niet toegestaan. 

Bestuurders van de trekkende eenheden of anderszins in de optocht rijdende voertuigen dienen 
zich te houden aan de regels van de wegenverkeerswetgeving.  

De politie kan, indien zij dit wenselijk acht, een alcoholcontrole uitvoeren.  

Voorzichtigheid moet wordt betracht bij het strooien van snoep en dergelijke. Dit mag alleen naast 
de deelnemende eenheid.  

Aansprakelijkheid  

De stichting is niet aansprakelijk voor eventuele vermissing van goederen van deelnemers en 
bezoekers van de optocht.  

De stichting is niet aansprakelijk voor letsel van deelnemers en bezoekers van de optocht 
opgelopen tijdens de optocht.  

De stichting is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook.  

Bestuurders van trekkers moeten een kopie van het verzekeringsbewijs of aanmeldingsbewijs 
kunnen overleggen, waarop staat vermeld dat het voertuig is verzekerd of bij de verzekering is 
aangemeld.  

Prijzen  

De prijzen kunnen worden toegekend aan wagens, groepen, individuele deelnemers en kinderen. 
De prijzen kunnen bestaan uit een trofee en/of een geldbedrag. 
De jury bestaat uit een onafhankelijke groep personen. 
Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.  
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Alcohol  

Op grond van de Drank- en Horecawet zijn personen onder de 18 jaar strafbaar als ze alcohol bij 
zich hebben op straat. Personen jonger dan 18 jaar mogen daarom geen alcohol gebruiken in de 
optocht.  

Locaties activiteiten  

a. Opstelplaats omvat het plein voor het Schuttersgebouw aan de Kerkstraat 9 te Doornenburg  

b. Het parcours omvat Kerkstraat, St. Maartenstraat, Homoetstraat, Van Heekstraat, 
Slangenburgstraat, Langeweerdstraat, Van Bylandtstraat, Langerakstraat, Duisterestraat, 
Vlastenstraat, Van Heekstraat, Kerkstraat;  

c. Ontbindingsplaats omvat het plein voor het Schuttersgebouw aan de Kerkstraat.  

Calamiteiten  

1: Ongevallen, rechtstreeks voortvloeiend uit het evenement, welke plaatsvinden op één van 
bovengenoemde locaties, en van zodanige aard zijn dat na eerste hulp, een arts en/of ambulance, 
en/of brandweer dient te worden opgeroepen.  

2: Ongevallen en/of onvoorziene incidenten welke niet plaatsvinden op bovengenoemde locaties 
en niet vallen binnen de activiteiten van het evenement en dus niet vallen binnen de 
verantwoordelijkheid van de organisatie, maar wel via één of meer van de bovengenoemde 
locaties bereikt dient te worden door politie, arts en/of ambulance en/of brandweer.  

Het veiligheidsplan heeft betrekking op:  

a: De voorbereiding op de carnavalsoptocht zoals inrichting route, opstelplaats, opbouw wagens 
vanaf 13.00 uur tot 15.00 uur  

b: Het houden van de optocht door Doornenburg vanaf 15.00 uur tot 17.00 uur.  

c: Het ontbinden van de optocht vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur.  

1e betrokkene bij het ongeval: 
Melding ongeval aan centrale meldkamer (112).  

Melding aan de organisatie van de carnavalsoptocht Rick Bouwman (06-20594243), Gerico de 
Vries (06-50282147) of Gudo Peters (06-54783854).  

Bij melding duidelijk aangeven: De plaats van het ongeval. De aard van het ongeval. Wel/geen 
persoonlijk letsel/ aard van persoonlijk letsel.  

Communicatie  

Informatie over de carnavalsoptocht Doornenburg is te vinden op de eigen website van de 
stichting: www.carnavaldoornenburg.nl  

De meest actuele versie van het ‘reglement en veiligheidsplan van de carnavalsoptocht 
Doornenburg’ is ook op deze website terug te vinden. 
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