BELEIDSREGELS VRIJSTELLING TOCHTEN, GEEN
WEDSTRIJD ZIJNDE, VOOR WANDELAARS ENZ.
De burgemeester van Boxmeer;
Gehoord de Teamchef Boxmeer van regiopolitie Brabant-Noord en de Commandant van de
Brandweer van de gemeente Boxmeer;
Gelet op artikel 2.2.2, derde lid van de APV voor de gemeente Boxmeer 2007
BESLUIT:
1. vrijstelling van vergunningplicht als bedoeld in artikel 2.2.2 van de APV te verlenen ten
aanzien van (meerdaagse) tochten, niet zijnde wedstrijden, voor wandelaars, skeelers,
skaters of fietsers, speurtochten, intocht Sint Nicolaas, St. Maartensoptochten,
Vaartprocessie, optochten zonder gemotoriseerde voertuigen en lopende orkesten
mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
a. de organisator de tocht minimaal drie weken voordat deze plaatsvindt schriftelijk heeft
gemeld;
b. van de opgegeven route niet wordt afgeweken dan in overleg met of op last van de
politie;
c. de organisator zorgdraagt voor begeleiders van de tocht, die minimaal 18 jaar of ouder
zijn, voldoende overwicht hebben om hun taak naar behoren te vervullen en duidelijk
herkenbaar zijn voor de deelnemers en voor het overige verkeer;
d. de organisator zorgdraagt dat er voldoende volwassen begeleiders aanwezig zijn om
jeugdige deelnemers te begeleiden;
e. de organisator zorgdraagt voor de veiligheid van de deelnemers;
f. de organisator de deelnemers vooraf informeert over het feit dat:
1. zij deel uitmaken van het verkeer;
2. de route niet is afgesloten voor het overige verkeer;
3. de geldende verkeersregels en - tekens in acht moeten worden genomen; en
4. te allen tijde een vrije doorgang dient te worden verleend aan de (voertuigen van
de) hulpverlenende diensten;
g. de begeleiders het verkeer uitsluitend regelen indien zij zijn geïnstrueerd én
zijnaangesteld als verkeersregelaar;
h. eventuele verwijs-/richtingbordjes:
1. niet groter zijn dan 20 bij 30 cm;
2. niet hinderlijk zijn voor het overige verkeer;
3. niet worden bevestigd aan bomen;
4. op de dag van de tocht worden aangebracht en direct na afloop worden verwijderd;
5. bij bevestiging aan lichtmasten of verkeerspalen gebruik wordt gemaakt van tyraps
of geplastificeerd draad.
2. Dit besluit treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van de APV voor de
gemeente Boxmeer 2007.
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