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UW REFERENTIE

Beste horecaondernemer,
Op dit moment weet nog niemand of carnaval op 27 februari, 28 februari en 1 maart 2022 door kan
gaan. Uiteraard hopen wij samen met u dat carnaval als vanouds kan worden gevierd. Helaas zijn
we allemaal afhankelijk van de dan geldende situatie en bijbehorende maatregelen.
We bereiden ons voor op verschillende scenario’s: carnaval als vanouds en geen carnaval en alles
wat daartussen kan gelden.
Ook voor u is het van belang om u voor te bereiden op verschillende scenario’s. In deze brief
informeren we u alvast over een aantal acties die u kan nemen om u voor te bereiden op een
scenario waarin carnaval door kan gaan.
Vergunningen aanvragen
Als carnaval door kan gaan, heeft u net zoals andere jaren een evenementenvergunning nodig
indien u een buitentap, raamverkoop, podium of truss-constructie of iets dergelijks bij uw
horecagelegenheid wil. Deze vergunning dient u uiterlijk 8 weken voor aanvang van carnaval te
hebben ingediend, dit betekent dat de vergunning dit jaar uiterlijk 31 december 2021 ingediend moet
worden.
Als u in 2020 al een vergunning heeft aangevraagd, dan treft u hierbij een tekening aan van de
vergunde situatie tijdens carnaval 2020 en een aanvraagformulier voor het aanvragen van de
voorziening voor carnaval 2022.
Bent u van plan om tijdens carnaval 2022 opnieuw een voorziening te plaatsen? Dan vragen wij u
het ingevulde en ondertekende formulier met tekening uiterlijk 31 december 2021 in te dienen bij de
gemeente.
Wilt u afwijken van de situatie van vorig jaar, dan vragen wij u dit duidelijk aan te geven op het
formulier en de tekening. De aanvraag wordt dan beoordeeld op basis van de jaarlijks voor carnaval
door de burgemeester vastgestelde Uitgangspunten en beleidsregels carnaval.
Mocht vanwege de coronamaatregelen carnaval niet door kunnen gaan of we u geen vergunning
kunnen verlenen, stellen we u in de gelegenheid om uw aanvraag in te trekken, zodat wij geen
legeskosten in rekening kunnen brengen.
Afhankelijk van de maatregelen en wat er tegen die tijd wel en niet mag, kan het zijn dat maar een
deel van uw vergunningaanvraag kan worden ingewilligd. De gemeente zal de vergunningaanvraag
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dan ook beoordelen op basis van de actuele situatie. U hoeft dan ook geen nieuwe vergunning in te
dienen, mocht dit het geval zijn.
Ook ondernemers die dit jaar voor het eerst een voorziening aanvragen, kunnen gebruik maken van
het bijgevoegde aanvraagformulier.
Stuur uw aanvraag naar:
Gemeente Maastricht
Team Vergunnen ORHP
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht
of digitaal naar evenementen@maastricht.nl

Dien het formulier op tijd in
Doe dat uiterlijk 31 december 2021
Later ingediende aanvragen, worden niet meer in
behandeling genomen

Geluid
Volgens de genoemde Uitgangspunten en beleidsregels carnaval, is het gebruik van geluidboxen
aan de gevel van uw zaak tijdens carnaval toegestaan. De geluidboxen mogen geen geluid
produceren hoger dan 85 d(B)A (gemeten op 3 meter van de geluidbron). Het gebruik van boxen op
de vrijdag en zaterdag voor carnaval is toegestaan van 16:00 uur tot 1:00 uur. Op zondag, maandag
en dinsdag mogen geluidsboxen gebruikt worden vanaf 12:00 uur op zondag en maandag tot 2:00
uur. Op dinsdag moeten de geluidsboxen na 24:00 uur uit.
Truss-constructies
Voordat een beoordeling of truss-constructies veilig kunnen worden geplaatst, moeten er gegevens
worden overlegd bij de vergunningsaanvraag. De volgende gegevens moeten uiterlijk 31 december
2021 worden overlegd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plattegrond en aanzicht tekeningen met maten. Basistekening is de tekening van Geo
(bij deze brief gevoegd);
Aanzichten met hoogtematen. Vrije hoogte minimaal 4,50 meter.
Welke voorzieningen worden getroffen tegen inklimmen? Minimaal tot een hoogte van
2,50 meter boven de grond;
Hoe wordt voorkomen dat kolommen niet opgetild, verplaatst of in beweging gebracht
kunnen worden;
Hoe wordt de constructie stabiel gemaakt? Hierbij mag geen gebruik worden gemaakt
van straatmeubilair, bomen, ankers in gevels, paaltjes enz.;
Welke voorwerpen worden aan de constructie opgehangen, bijvoorbeeld versieringen,
geluidsboxen, verlichting. De minimale hoogte van 4,5 meter geldt ook als er voorwerpen
(bv. geluidsboxen, versiering, ledschermen etc.) aan de truss worden bevestigd;

De tekeningen mogen uiteraard verduidelijkt worden met foto’s van voorgaande jaren.
De voorwaarden bij de vergunning blijven uiteraard altijd van kracht.
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Heeft u nog andere vragen over voorzieningen voor carnaval dan kunt u dat kenbaar maken via
evenementen@maastricht.nl, specifiek over horeca via horeca@maastricht.nl.
Glasverbod in de openbare ruimte
Als carnaval in 2022 door kan gaan, zal ook dit jaar gedurende de vijf carnavalsdagen (van
vrijdagmiddag tot woensdagmorgen) het glasverbod gelden binnen de singels van Maastricht. Dat
verbod geldt alleen buiten. Dus in uw zaak heeft u de keuze: kunststof of glas. Het verbod buiten
geldt ook voor carnavalsvierders en mensen met een carnavalskar. U bent mede verantwoordelijk
voor het gebruik van glas in uw zaak en ook mede verantwoordelijk voor glas dat vanuit uw zaak
naar buiten wordt gebracht.
Afval
De gemeente is van mening dat het inzamelen van het afval dat met carnaval vrijkomt een
gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zowel gemeente, horeca als carnavalsvierders. In overleg
met horecaondernemers wordt gewerkt aan een efficiënte en effectieve manier van inzameling (met
name van het plastic afval). U wordt ruim voor carnaval op de hoogte gebracht van de wijze van
inzameling door de gemeente.
Op een later moment informeren we u over of en in welke vorm carnaval gevierd kan worden.

Met vriendelijke groet,

Hanneke van den Bergh,
Casemanager horeca
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