
Optocht

EVENEMENTEN

Gaat u een optocht organiseren of daaraan deelnemen? Dan wordt er al vrij snel gedacht aan een  
(grote) carnavalsstoet / optocht die de straat versiert met hun praalwagens. Als u deelneemt met 
een praalwagen aan zo’n optocht is het belangrijk om de volgende zaken in de gaten te houden.

Belangrijk bij de eventuele vergunningaanvraag zijn:
• Zorg voor een reglement waar de deelnemers zich aan te houden hebben. 
• De exacte route. 
• De tijdstippen van vertrek en einde evenement. 
• Welke route volgen de wagens naar het startpunt, verzamelpunt en dan weer terug.
• Wat zijn de knelpunten in de route? (Denk aan hoogte, breedte en lengte van de wagens.)
• Denk ook aan de breedte van de wegen opgenomen in de route. (Is er nog voldoende ruimte voor het publiek beschikbaar. 
 Zij moeten veilig kunnen staan).
• Bij het (op)bouwen van de objecten, praalwagens, moet rekening gehouden worden met de lengte, breedte, hoogte, 
 draaicirkel, belasting, stabiliteit etc. (opnemen in reglement)
• Leeftijd deelnemers, drank gebruik, geluidsniveau etc. opnemen in het regelement
• Het maximaal aantal deelnemers, hoeveelheid voertuigen, aan de stoet (i.v.m. de lengte van de stoet waardoor kruisingen, 
 wegen langer moeten worden afgezet) 
• Zorg dat er op de wagen geen losse voorwerpen aanwezig zijn die van de wagen af kunnen vallen
• Zorg dat de deelnemers voldoende worden beschermt tegen het afvallen van de wagen (opnemen in het regelement)
• Aanwijzigingen van functionarissen van organisatie, politie, en ander overheidsdiensten opvolgen
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Brand
• Zorg dat warm wordende onderdelen zoals de uitlaat van een aggregaat of van een trekkend voertuig geen brand kunnen      
 veroorzaken. Houdt deze onderdelen vrij van versiering, stoffering en of andere brandbare voorwerpen. 
• Zorg dat aggregaten deugdelijk zijn. Afgekeurde of oudere aggregaten zijn vaak slecht geïsoleerd en kunnen daardoor 
 makkelijker ontbranden.
• Zorg dat deelnemers op de praalwagen geen last hebben van de uitlaatgassen
• Plaats de brandstof voorraad op een veilige afstand van het aggregaat. 
• Zorg dat kabels en snoeren onbeschadigd zijn en deugdelijke zijn aangesloten. 
• Rol haspels volledig uit. Dit voorkomt oververhitting.
• Elke wagen moet voorzien zijn van tenminste één goedgekeurd  draagbaar blusmiddel met een inhoud van tenminste 
 6 kilogram of 6 liter blusstof.
• Zorg dat het blusmiddel voor direct gebruik beschikbaar is. In het zicht staat. Plaats het blusmiddel in een juiste ophanging. 
 Hiermee voorkom je omvallen, verlies van de wagen.

Vluchten
• Zorg dat de vluchtmogelijkheden op de wagen gegarandeerd blijven. 
• Denk hierbij ook aan kabels en snoeren die struikelgevaar kunnen veroorzaken.

Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.
De bovenstaande richtlijnen zijn niet uitputtend. Oordeel altijd zelf welke maatregelen u moet nemen om de (brand)veiligheid te 
waarborgen. Raadpleeg daarbij het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. 
Wij wensen u een veilig evenement!

Contact
Meer weten over het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen of over andere brandveiligheidsvoorschriften? 
Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-373.html
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