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Algemeen: 
1. Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden ingeleverd. Deelnemers ontvangen een 

kopie van dit formulier. Dit betekent expliciet dan men zich dient te houden aan het onderliggende reglement 
en aan de richtlijnen, bevelen en/of aanwijzingen van Politie, de optochtcommissarissen en de overige 
optochtbegeleiders; deze dienen nauwkeurig te worden opgevolgd. 

2. Gedurende de optocht is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de Gemeente Brunssum van kracht. 
3. Er zijn 6 categorieën: Praalwagens, Grote groep ( 20 of meer personen), Middengroep (10 t/m 19 personen), 

Kleine groep (4 t/m 9 personen), Klein fragment (2 en 3 personen) en Einzelgänger. 
4. Indien er wordt ingeschreven in de categorie “Grote groep” en er wordt ook een wagen meegevoerd, is deze 

wagen voor de jury niet van belang. De groep wordt beoordeeld. 
5. Indien er wordt ingeschreven in de categorie “Praalwagen” en er is ook een aparte groep die meeloopt, is deze 

groep voor de jury niet van belang. De wagen wordt beoordeeld. 
6. Niet toegelaten worden extra voertuigen die uitsluitend dienen ter bijvulling van de versnaperingen die tijdens 

de optocht worden uitgegooid. 
7. Niet toegelaten worden prinsen en/of prinsessen met Raden van Elf, anders dan die van de volgende 

verenigingen: C.V. de Brikkebekkesch, C.V. de Burcht, C.V. Chalet, C.V. Edelweiss, C.V. Kirkstroat Narren, C.V. 
de Koelköp, KOK, C.V. de Klotsköp en C.V. De Streupers. 

8. Deelnemen aan de optocht is voor eigen risico. 
9. Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat voor het komen en gaan naar de optocht het wegen verkeersreglement 

(WVR) van kracht is. Dit betekent o.a. dat zich geen personen op de wagens mogen bevinden. Voor de duur 
van de optocht geldt een ontheffing. 

10. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet opzettelijk veroorzaken of doen 
toebrengen van schade en/of letsel aan goederen en personen door deelnemers dan wel door publiek 
veroorzaakt.  

11. Rij of loop de optocht helemaal uit, kort voor het einde vindt nog een laatste jurybeoordeling plaats. 
12. De Karnavalsroad Broenssem heeft geen enkele invloed op de uitspraak van de onafhankelijke jury. De 

uitspraak van de jury is bindend. Hierover kan niet worden gediscussieerd! 
13. Prijswinnaars ontvangen geen prijskaarten; iedereen is welkom tijdens de prijsuitreiking, alwaar de uitslag 

bekend wordt gemaakt. Prijzen kunnen uitsluitend op vertoon van het officiële deelnamenummer en door 
inlevering van de tegoedbon, die u bij inschrijving ontvangt, worden afgehaald. 

14. In alle gevallen waarin dit optochtreglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de optochtcommissie al dan 
niet in overleg met het bestuur van de Karnavalsroad Broenssem. 

 

Het is vereist dat: 
15. Bestuurders van motorvoertuigen een geldig rijbewijs, kentekenbewijs, APK keuringsbewijs en een bewijs dat 

het voertuig tenminste WA verzekerd is, in de optocht bij zich hebben. Het is aan te bevelen dat chauffeurs, 
zeker indien zij grote(re) wagens trekken, voldoende ervaring hebben. 

16. Iedere deelnemer aan de optocht WA verzekerd is. 
17. Wagens rondom zijn afgeschermd tot 30 cm boven het wegdek en de maximale hoogte niet meer dan  

4,20 meter bedraagt of binnen maximaal 3 minuten inklapbaar zijn tot een maximale hoogte van 4,20 meter. 
18. Wagens dienen: 

a) Voorzien te zijn van een valbeveiliging, zodat personen niet van de wagen kunnen vallen, bijvoorbeeld 
doordat ze rondom afgeschermd zijn. 

b) Een veilige toegang tot de wagen te hebben. Te denken valt hierbij aan een vaste trap waardoor de 
wagen bereikt kan worden. 

19. Wagens aan weerszijden begeleid worden door minimaal 4 volwassen voetgangers (leeftijd > 18 jaar) die op 
de veiligheid toezien. Geadviseerd wordt om dit uit te breiden naar 6 volwassen voetgangers. 

20. Aanhangwagens die geen eigen reminstallatie hebben, voorzien zijn van breekkettingen. 
21. Versnaperingen naar achteren en achter het publiek worden uitgegooid. Beschadigingen (in welke vorm dan 

ook) aan publiek en deelnemers dient uitgesloten te worden. 
22. Het deelnamenummer voor de jury steeds duidelijk zichtbaar is; zonder dit deelnamenummer wordt u niet 

door de jury beoordeeld. 
23. Men ervoor zorg draagt dat de optocht aaneengesloten blijft. Let in de optocht op de groep/deelnemer voor 

en achter u en pas hierop uw tempo aan. Laat geen gaten vallen; voer geen uitgebreide shows op bij 
o.a. het defilé. Het zal het kijkgenot voor het publiek alleen maar vergroten. 
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Het is niet toegestaan: 
24. Dat deelnemers voorafgaand aan de optocht parkeren op de ventweg van de Schinvelderstraat. 
25. Aan bestuurders en personen onder 18 jaar om alcohol te gebruiken, zowel voor als tijdens de optocht! 

Overtreding heeft onmiddellijke verwijdering uit de optocht tot gevolg, zo nodig met hulp van de 
sterke arm. 
Wij verzoeken de overige deelnemers dringend het gebruik van alcoholische dranken tot een minimum 
te beperken en zo overmatig alcoholgebruik te voorkomen. Voer alcohol ook zo min mogelijk zichtbaar 
mee in de optocht. 
In afstemming met de vergunningverlener, zijnde de Gemeente Brunssum, verwijzen wij hier naar het 
“Aanwijzingsbesluit Hinderlijk Drankgebruik vastgesteld d.d. 1 juli 2003”, dat op verzoek door ons kan 
worden toegestuurd. 

26. Om complete, werkende tapinstallaties in de optocht mee te voeren.  
27. Rookmachines anders te gebruiken dan functioneel; bijv. rook uit de mond van een draak die op een wagen is 

gebouwd is wel toegestaan, maar niet het volledig in de mist zetten van de optocht. 
28. Er mag een bord meegevoerd worden van maximaal 1,0 x 0,50 m met daarop vermeld de eventuele 

sponsor(s) van groep of wagen. 
Het meevoeren of maken van overige reclame is niet toegestaan  
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Karnavalsroad. 

29. Met voertuigen die niet aan de wettelijke gestelde eisen voldoen aan de optocht deel te nemen. 
30. Met een combinatie van trekkend voertuig en aanhangwagen, langer dan 12 meter, zwaarder dan 15 ton en 

hoger dan 4 meter aan de optocht deel te nemen. 
31. Met bromfietsen en motoren deel te nemen. 
32. Vruchten, flessen en andere gevaarlijke voorwerpen bij zich te hebben, laat staan ermee te werpen. 
33. Acties te ondernemen die leiden tot milieuverontreiniging zoals het bekladden van de straten, het achterlaten 

van rommel, dozen, kratten en flessen. Afval dient door de deelnemer afgevoerd te worden, indien afval wordt 
achtergelaten kunnen de kosten van afvoer op de deelnemer worden verhaald en kan er een uitsluiting 
plaatsvinden voor het er op volgende jaar. 

34. Andersoortige muziek, zoals hardcore en House ten gehore te brengen. Het is alleen toegestaan 
carnavalsgerelateerde muziek ten gehore te brengen. 

35. Tijdens de opstelling van de optocht muziek ten gehore te brengen met een hoger volume dan 
achtergrondmuziek. 

36. Tijdens de opstelling op enigerlei wijze acties te ontplooien die overlast voor de buurt kan veroorzaken. 
37. Een confettikanon mee te voeren, tenzij hiervoor een vergunning van de Gemeente is verkregen. 
38. Te collecteren zonder vergunning en/of toestemming van de Karnavalsroad Broenssem. 
39. Om personen zittend in een rolstoel mee te voeren op een rijdende carnavalswagen, zonder gekeurd systeem; 

bij plotseling remmen of onverwachte gebeurtenissen, is de reactiesnelheid te laag met alle gevolgen van dien. 
40. Dat (officiële) uniformen van hulpdiensten, zoals politie, ambulance, brandweer, beveiliging, verkeersregelaars. 

etc. bij deelname in of om de optocht worden gedragen.  
 
Uitsluiting: 
41. De optochtcommissie en/of de Politie kan te aller tijde besluiten over te gaan tot uitsluiting van de optocht, 

zonder opgaaf van reden. Het besluit is onherroepelijk en onaantastbaar in de ruimste zin des woords. 
Aanstootgevende, beledigende en onethische teksten zijn verboden. Dat geldt ook voor het uitbeelden van 
onderwerpen die de geestelijke en zedelijke eerbaarheid schenden en het maken van propaganda voor 
politieke partijen en/of groeperingen. 

42. Bij overtreding van dit reglement kan verwijdering uit de optocht volgen en/of komt men niet in aanmerking 
voor een van de prijzen. 

43. Het is niet toegestaan om mee te voeren of te gebruiken: open vuur, milieuverontreinigende en/of  
-onvriendelijke materialen en materialen die beschadigingen (in welke vorm dan ook) aan het publiek en/of 
deelnemers tot gevolg kunnen hebben. Constatering hiervan, door de optochtcommissie en/of de Politie, zal 
verwijdering tot gevolg hebben. Eventuele schade zal op de deelnemer worden verhaald. 

44. Indien aanwijzingen van de optochtcommissie en/of de Politie niet worden opgevolgd, kan verwijdering uit de 
optocht plaatsvinden, zoals bedoeld onder punt 41. 

 
Controle: 
45. De deelnemer geeft toestemming en zal medewerking verlenen aan controle van bovenstaande door Politie, 

Karnavalsroad Broenssem of een door hen afgevaardigde deskundige. 
  



 

 

 

 

REGLEMENT EN VERDERE GEGEVENS 
 
Optochtcommissie: 
optocht@karnavalsroadbroenssem.nl 

T.B.V. DE CARNAVALSOPTOCHT IN 
BROENSSEM VAN 24 februari 2020 
 

3
 

 
 
 
Beoordelingspunten jurering optocht Brunssum: 
De jury zal op de volgende punten haar beoordeling vorm geven: carnavalistische originaliteit en actualiteit. 
Gekeken wordt ook hoe uniek een idee is, uitstraling en kleurkeuze, uitvoering en afwerking en tot slot spontaniteit. 
Hierbij wordt ook nogmaals verwezen naar de punten 11, 12, 13, 22 en 41 van dit reglement! 
 

Verdere gegevens: 
De optocht stelt zich op maandag 24 februari 2020 vanaf 12:45 uur op de Schinvelderstraat op. In de bijgevoegde 
situatieschets staat weergegeven welk nummer, zich waar dient op te stellen. De exacte plaats waar U zich moet 
opstellen wordt door middel van nummers op de trottoirs aangegeven. 
 

(grote) Wagens dienen aan te rijden via het Haefland of de Molenvaart en wel volgens bijgevoegd schema. Uiterlijk 
aan het einde van de bloktijd waaronder Uw (grote) wagen valt, dient deze aanwezig te zijn, in verband met de 
veiligheid en het op de juiste plaats krijgen van de wagens. 
 

Aanrijdschema grote wagens 
Blok Nummers Tijdstip van aanrijden 
1 1 t/m 20 12:45 uur – 13:00 uur 
2 21 t/m 40 13:00 uur - 13:15 uur 
3 41 t/m 60 13:15 uur - 13:30 uur 

 

Alle grote wagens komen op nummer volgorde aan de linkerkant (kant van Op Gen Hoes) op de Schinvelderstraat 
te staan en worden in de optocht ingevoegd op het moment dat ze aan de beurt zijn. Alle overige deelnemers 
worden opgesteld op de ventweg en aan de rechterkant.  
 

Invoegschema Einzelgängers (E) en Kleine Fragmenten (K) 

Nummer Einzelgänger Nummer Klein Fragment 
Invoegen in optocht  
(de nummers in deze kolom corresponderen met de 
nummers in de situatieschets, zie volgende pagina) 

E1 t/m E7 K1 t/m K7 Blok 1 - nummers 1 t/m 20 
E8 t/m E14 K8 t/m K14 Blok 2 - nummers 21 t/m 40 
E15 en hoger K15 en hoger Blok 3 - nummers 41 t/m 60 

 

Vertrek en route: 
 

Het vertrek van de optocht is om precies 13:45 uur. 
 

De route is als volgt: Dorpstraat, Kerkstraat, Lindeplein, Rumpenerstraat. 
 

Ontbinding op de hoek Rumpenerstraat, Schoolstraat. Grote wagens gaan verder via de Rumpenerstraat naar het 
Bodemplein, de overige deelnemers via de Schoolstraat. Deelnemers dienen hier onmiddellijk door te trekken om 
opstopping van de optocht te voorkomen. 
 

Prijsuitreiking: 
 

De prijsuitreiking vindt plaats op maandag 24 februari 2020 in Café Rumpenerbeemden/Sporthal Rumpen, aan 
de Heugerstraat, circa 45 minuten na binnenkomst van de laatste optochtdeelnemer. 
 

Tijdens de prijsuitreiking wordt ieder deelnemend nummer in de gelegenheid gesteld om tegen inlevering van het 
deelnamenummer, waarin het afhaalbewijs is geïntegreerd, een mogelijk gewonnen prijs met een vaantje voor 
prijswinnaars of een herinneringsvaantje in ontvangst te nemen. 
 
 

Wij wensen U een mooie optocht en vooral gezellige carnavalsdagen toe. 
 
 
De Karnavalsroad Broenssem. 
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Jonker van Weertstraat Hoogenboschweg 
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Dorpstraat Pastoor Hagenstraat 
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Prins Hendriklaan 

Legenda: 
 
Grijs gestreept:  gebied voor opstelling grote wagens, KOK met jeugdprins (1) en Stadsprins (2) 
Grijs geblokt: gebied voor opstelling kleine groepen, midden groepen, grote groepen,  
 einzelgängers, kleine fragmenten. 

Situatieschets opstelling karnavalsoptocht Brunssum 

Jonker Clutstraat 

Kasteelstraat 

“De Kroeg” 
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