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Aan alle Carnavalsclubs in Krullendonk 
en andere deelnemers optochten. 
 
 

 
Heesch, 10 december 2014 

 
Betreft:   Optochtcommissie, preventie en veiligheid. 
 
 
Beste besturen, beste deelnemers, 
 
Zoals bij jullie bekend heeft de gemeente Bernheze met ingang van 2005 ervoor 
gekozen om voor alle Carnavalsstichtingen in Bernheze dezelfde 
vergunningsvoorwaarden te stellen aan het houden en organiseren van 
Carnavalsoptochten. 
Deze voorwaarden gaan over: veiligheid, afmetingen wagens, alcoholgebruik, 
verzekeringen. 
De stichting Carnavalsviering Heesch heeft deze voorwaarden opgenomen in het 
reglement optochten. 
 
U treft het reglement in de bijlagen aan. Lees het goed en bespreek een en ander 
met uw leden/deelnemers. 
 

Digitaal plaatst u uw handtekening door na lezing van het reglement, het vakje aan te 
vinken waarmee u zich akkoord verklaart met het reglement. 
 
De optochtcommissie wil vooraf met u overleggen en zo nodig adviseren over de 
aspecten: 

 veiligheid op en om de wagen(brandblusapparaat, blusdeken); 

 gebruik van confetti; 

 gebruik van alcohol/alcoholverbod; 

 gebruik van muziek; 

 veiligheid van de wagen qua constructie/afmetingen. 
 
In de week van 2 tot en met 6 februari 2015, komen wij bij u op bezoek. Samen met 
u plannen we in die week het bezoek aan uw organisatie. De afspraak hiervoor zal in 
januari 2015 worden gemaakt. 
 
Ook al lijkt het alleen te gaan om wagens of wagens met loopgroep, anderen die 
geen wagen bouwen, kunnen desgewenst toch een beroep doen op de 
optochtcommissie. 
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De stichting Carnavalsviering Heesch maakt u op twee manieren kenbaar dat er 
veiligheid en preventie van groot belang zijn: 
a. door u het reglement toe te zenden (lees dit dan ook goed door) 
b. door de optochtcommissie vooraf met u te laten overleggen. 
 
Bij het opstellen van de optocht zal de brandweer en optochtcommissie de wagens 
op de hierboven genoemde punten controleren. Wanneer er door u onvoldoende 
uitvoering is gegeven aan het in het reglement bepaalde en/of de adviezen van de 
optochtcommissie in de wind zijn geslagen, dan wordt u alsnog een verbod opgelegd 
om mee te doen aan de optocht. 
Harde taal? Nee, duidelijke taal, omdat de veiligheid van de deelnemers en de 
toeschouwers voorop staat. Zorg er dan ook voor dat u, in uw eigen belang en in het 
belang van de organisatie, aan het reglement voldoet. 
 
Veel succes en bouwplezier met de voorbereidingen op de optocht.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Optochtcommissie. 
 
John Verkaik, voorzitter optochtcommissie. 
Ivo van den Hurk, bestuur SCH  
 
 
 


