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Bij vele gemeenten in Zuid-Nederland wordt door deelnemers tijdens
Carnavalsoptochten geen of nauwelijks alcohol genuttigd, dat is ook het beleid. Het
gaat er immers om om een mooie Carnavaleske act neer te zetten. Bij een aantal
gemeenten is alcoholgebruik wel de optocht in geslopen, en ook door jongeren onder
de 18 jaar.
Diverse gemeenten werken daarom sinds een aantal jaar procesmatig aan het
verbeteren van de Carnavalsoptocht wat betreft alcoholgebruik door deelnemers.
Beginpunt is in elke Zuid-Limburgse gemeente anders
Bij elke gemeente / kern zien de optochten er anders uit, is de omvang anders, is er een
andere optochtcultuur en zijn er dus andere aandachtspunten. Elke gemeente heeft dus een
ander beginpunt.
Diverse gemeenten in Zuid-Limburg hebben de regels voor deelnemers eerder al
aangescherpt en op bijeenkomsten met de Carnavalsverenigingen hier aandacht voor
gevraagd. Dit met wisselend resultaat en met de ervaring dat het een proces is.
De laatste nieuwe ontwikkeling is er een uit de gemeente Nuth. Daar bleven een aantal
knelpunten spelen, waaronder NIX18 en geluidsoverlast.
Vandaar nu deze aanpak:
Eerdere jaren, tijdens het carnavalsseizoen in 2015 en 2016, hanteerde de gemeente Nuth
een reglement betreffende alcohol tijdens carnavalsoptochten. Hierbij kregen alle
carnavalsverenigingen de mogelijkheid om de in het reglement genoemde punten te
verwerken in een eigen optochtreglement, ofwel op een andere wijze onder de aandacht te
brengen van de deelnemers aan de optocht.
Echter, omdat in de praktijk bleek dat ondertekening van dit reglement niet (goed)
werkbaar was, heeft de gemeente Nuth besloten om deze voorwaarden ten aanzien van
het organiseren van een optocht uit de vrijwillige sfeer te halen en onder te brengen bij de
voorwaarden zoals verbonden aan het organiseren van een optocht.
De gemeente Nuth heeft hierbij tevens (na evaluatie van de carnavalsoptochten van 2016)
de voorwaarden, zoals verbonden aan de organisatie van een optocht, uitgebreid. Zo
golden er reeds voorwaarden aangaande het drankgebruik tijdens carnavalsoptochten.
Sinds de carnaval in 2017 gelden er echter ook voorwaarden ter voorkoming van
geluidsoverlast. Deze gewijzigde aanpak is kenbaar gemaakt in een brief aan de
Carnavalsverenigingen waarbij toestemming voor het organiseren van de
carnavalsoptochten werd verleend (jan. 2017, zie bijlage 1)
In de brief aan de Carnavalsverenigingen staat ook uitgelegd:
• Dat het college een beroep doet op de verantwoordelijkheid van
Carnavalsverenigingen ten aanzien van de naleving van de voorwaarden zoals
verbonden aan het organiseren van een optocht.
• Dat de gemeente in de praktijk zal nagaan of de voorwaarden tijdens de optocht
ook worden nageleefd.
• Dat er enkele weken na carnaval een evaluatieoverleg zal plaatsvinden waarvoor
alle carnavalsverenigingen van de gemeente Nuth worden uitgenodigd.

Bijlagen bij deze aanpak zijn: 1 Brief d.d. 18 jan2017. 2 Voorwaarden carnavalsoptochten
(tekst van website gemeente Nuth)
Wellicht is deze aanpak ook voor andere gemeenten een goed idee. Voor informatie kunt u
terecht bij de gemeente Nuth via gemeente@nuth.nl t.a.v. de afdeling Bedrijfsvoering.
Bij zo een aanpak gelden een aantal kritische succesfactoren waaraan gewerkt dient
te worden:
1. Naast brieven en reglementen ook voorbereidende en evaluatieve bijeenkomsten
organiseren. (Bewustwording rond risico’s bij alcohol en jeugd kan nog nodig zijn,
Mondriaan kan eventueel kort uitleg geven).
2. Een gezamenlijke aanpak: Het college, afdelingen vergunningen en Toezicht en
Handhaving, de Politie, de Carnavalsverenigingen.
3. Een strategie vanuit T&H waarbij wordt nagedacht over passende en effectieve
maatregelen. (Van preventief aanwezig zijn door BOA’s , tot schorsen van de
deelnemersgroep tot eventueel het inzetten van Halt straf).
4. Deze aanpak en strategie elk jaar beschrijven in het uitvoeringsplan Preventie en
Handhaving DHW jeugd.
Resultaten op korte termijn: (in gemeente en regiobreed):
• In de optochten zitten geen jongerenwagens met zichtbaar alcoholgebruik.
• Jongeren die in de optochten lopen drinken geen alcohol.
• Er is geen zichtbare voorraad alcohol op de wagens.
• Op de jeugdprinsenwagens wordt geen alcohol gebruikt, ook niet door volwassenen.
• Carnavalsverenigingen werken eraan mee dat deelnemende groepen zich aan de
regels / voorwaarden houden.
Resultaten op iets langere termijn:
• Hele mooie optocht waarbij het gaat om de Carnavaleske act.
• Op alle wagens (volwassenen / jeugd / of gemengd) wordt geen alcohol gedronken.
• Ook elders in de optocht wordt er geen alcohol gedronken tijdens de optocht.
Alcoholgebruik wordt uitgesteld tot na de optocht.
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