
 

 

 

Praktische afspraken carnavalswerkhallen 2021-2022 

De afspraken opgenomen in onderstaand document dienen correct nageleefd te worden, 

met het nodige respect voor de toezichters en de infrastructuur. 

1. Openingsuren 

Periode Dag Uren Vakantie - gesloten  

van 15/8 tot 31/8  
woensdag 17 - 22    

vrijdag 17 - 22    
van 1/9 tot 31/10 woensdag 17 - 22 

  
 

vrijdag 17 - 22  
zaterdag 14 - 18  

van 3/11 tot 28/11 werkdag 17 - 22 1, 2 en 11 november 2021  
zaterdag 10 - 20  

van 29/11 tot 23/12 werkdag 17 - 24 

  
 

zaterdag 10 - 22  
van 27/12 tot 9/1 

(= kerstvakantie) 

weekdag 14 - 24 24, 25, 26 en 31 december 2021               

1 en 2 januari 2022 
 

zaterdag 14 - 24  
zondag 14 - 24  

van 10/1 tot 6/2 elke werkdag 14 - 24 Prinsenverkiezing  

gesloten om 16 uur + zondag na de 

Prinsenverkiezing 

 
zaterdag 10 - 24  
zondag 13 - 24  

van 7/2 tot 24/2 elke werkdag 13 - 24 

  

 
zaterdag 10 - 24  
zondag 13 - 24  

van 25/2 tot 6/3 vrijdag 25/2 9 - 24 

1 en 2 maart 2022 

 
zaterdag 26/2 00 - 24  
zondag 27/2 00 - 22  

maandag 28/2 8 - 20  
donderdag 3/3 14 - 20  

vrijdag 4/3 14 - 20  
zaterdag 5/3 in afspraak met de 

toezichter van dienst 
BUITENSTOETEN 

ZATERDAG & ZONDAG 
 

zondag 6/3 
 

van 7/3 tot 10/4 woensdag 17- 22 
BUITENSTOETEN 

ZATERDAG & ZONDAG 

 
zaterdag in afspraak met de 

toezichter van dienst 
 

zondag 
 

van 11/4 tot 14/8 woensdag 17 - 22    

     
 
 
      



2. Toegankelijkheid van de hallen en toezicht 

De toezichters: 

- controleren regelmatig welke groepen aan het werk zijn; 

- er is steeds één toezichter van permanentie die steeds telefonisch bereikbaar is; 

- bij het inwerking treden van het alarm- en inbraaksysteem wordt de toezichter met 

permanentie opgeroepen door de alarmcentrale. Op vraag van die toezichter wordt tevens de 

Lokale Politie gevraagd ter plaatse te komen; 

- buiten de openingsuren zorgen de toezichters voor het onderhoud van het terrein (opruimen), 

de controle van de brandslangen, het onderhoud van de dakgoten, het opvolgen van het 

ledigen van de containers, regelmatig onderhoud van de filters van de afzuiginstallatie en 

melden alle onregelmatigheden aan het team Cultuur en evenementen. 

Minderjarigen mogen enkel de carnavalswerkhallen betreden onder begeleiding van een meerderjarige. 

Er dienen steeds minimaal twee personen aanwezig te zijn per hal uit veiligheidsoverweging. 

De toezichters kunnen de hal afsluiten wanneer hier niet aan voldaan is. 

 

3. Standplaatsen 

Toewijzing 

De standplaatsen worden toegekend voor een periode van maximum 1 jaar door het college van 

burgemeester en schepenen en op advies van het team Cultuur en evenementen in overleg met de 

toezichters van de carnavalswerkhallen. 

Een groep die reeds een standplaats in de werkhallen heeft: 

 

- krijgt voorrang (verlenging contract), indien de groep zich gehouden heeft aan de voorschriften 

en zich inschrijft voor de eerstvolgende stoet; 

- krijgt voorrang op een standplaats die vrijkomt (bv. stopzetting groep), indien zij een grotere 

standplaats aanvraagt omdat zij zich inschrijft in een hogere categorie. De toewijzing kan enkel 

gebeuren op voorwaarde dat dit praktisch mogelijk is (afbreken materiaalruimtes, wijzigen 

elektrische aansluitingen, verhuizen andere groepen om plaats te maken) en gebeurt in overleg 

met de betrokken groep(en); 

- en fusioneert met 1 of meerdere groepen, kan zijn standplaats behouden op voorwaarde dat 

de groep gedurende 2 jaar de helft + 1 van haar oorspronkelijke leden behoudt. Indien de groep 

fusioneert met een groep of groepen die ook een standplaats in de werkhallen heeft/hebben, 

dan kan de gefusioneerde groep slechts aanspraak maken op 1 standplaats; 

 

Groepen die ingeschreven zijn voor de stoet en nog geen standplaats in de werkhallen hebben, worden 

op een wachtlijst geplaatst volgens datum van aanvraag.  

 

 

  



Vergoeding 

Het standgeld dient betaald te worden bij ontvangst van de factuur en binnen de betalingstermijn die 

erop vermeld staat. De volledige standplaatsvergoeding blijft steeds verschuldigd ongeacht de duur van 

het gebruik. 

Contract 

Alle leden van die carnavalsgroep dienen het contract mede te ondertekenen met de eigenhandig 

geschreven vermelding "Gelezen en goedgekeurd". Alle leden zijn zowel gezamenlijk als individueel 

verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van het reglement van de carnavalswerkhallen 

goedgekeurd door de gemeenteraad en de praktische afspraken vastgesteld door het college van 

burgemeester en schepenen. Indien er een verandering optreedt in het ledenbestand, zal dit 

onmiddellijk worden opgenomen als aanvulling van dit contract.  

Bij erkende vzw’s volstaat het de afgevaardigde te laten tekenen namens de groep en een ledenlijst toe 

te voegen. 

De opzeg van het contract betreffende de inname van een standplaats moet schriftelijk gemeld worden 

aan het team Cultuur en evenementen: 

- bij het niet vernieuwen van het contract dient de standplaats vóór 15 augustus ontruimd te 

worden, zodat ze kan worden ingenomen door een andere groep vanaf die datum; 

- bij de opzeg van het contract op een ander tijdstip, moet de standplaats ontruimd worden 

binnen de 14 dagen na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. 

De inname van een standplaats door een andere huurder moet steeds gebeuren in overleg met de 

toezichter van de carnavalswerkhallen. 

 

Ingebruikname 

Het in gebruik nemen van de standplaatsen dient te gebeuren in aanwezigheid van een toezichter van 

de carnavalswerkhallen. Samen met de gebruiker wordt dan een formulier ingevuld en ondertekend 

waarin de staat van de standplaats wordt vastgesteld. Na afloop van de ingebruikname van de 

standplaats wordt dit formulier vervolledigd in aanwezigheid van een toezichter van de 

carnavalswerkhallen. Indien blijkt dat de standplaats werd beschadigd tijdens de gebruiksperiode, 

dient de herstelling van deze schade vergoed te worden door de groep die de standplaats heeft 

gebruikt. 

Indien een standplaats wordt opgezegd, dient de ontruiming te gebeuren binnen een periode van 14 

dagen na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Na deze periode zal de stad 

zelf zorgen voor de opkuis (hetzij door het aanspreken van een firma, hetzij in eigen beheer). De kosten 

hiervan worden volledig verhaald op de carnavalsgroep. 

 

 

 



4. Opruimen standplaatsen en sorteren van afval 

De standplaatsen dienen regelmatig opgekuist te worden door leden van de groep zelf. Het afval dient 

gesorteerd en gedeponeerd te worden in de daarvoor voorziene afvalcontainers. Indien de container 

vol is, blijft het afval liggen in de loods. Het afval mag zeker niet naast de container gedumpt worden of 

buiten aan de loods.  

Volgend afval dient gesorteerd te worden: 

- in de afvalloods: lijm, verf, white spirit, thinner, olie, spuitbussen, verfresten, vervuilde benzine 

en batterijen. Deze opsomming is niet limitatief en kan uitgebreid worden mits aparte 

onderrichtingen. 

- in de containers: afbraakmaterialen van de praalwagens: 

• Container(s) voor algemeen afval: o.a. plastiek, bewerkt piepschuim, mousse, 

beschilderd papier, bewerkt textiel … maar geen metaal, brandbare producten, 

banden, hout, auto-onderdelen 

• Container voor metaal: o.a. betonijzer, metalen figuren volledig ontdaan van papier en 

mousse, blikjes … 

- in de gemeenschappelijke en afsluitbare stockageruimte: gemakkelijk ontvlambare en 

ontplofbare stoffen. Conform de milieuvergunning houden de toezichters een register bij van 

de ontvlambare en ontplofbare stoffen. Er kan evenwel gekozen worden om deze producten in 

een metalen koffer op te bergen die door de groepen zelf voorzien dient te worden.  

 

De groepen wordt gevraagd om milieuvriendelijke verven te gebruiken op basis van water. 

Het is ten strengste verboden andere materialen dan toegelaten in de containers te dumpen of achter 

te laten in de afvalloods.  

 

5. Brandveiligheid en evacuatieplan 

Een evacuatieplan is uitgewerkt in overleg met de Brandweer en de teams Cultuur en evenementen en 

Integrale veiligheid. 

Volgende markeringen werden voor de veiligheid aangebracht:  

- een strook van 1m als middengang van elke loods. Alle standplaatsen moeten haaks op deze 

middengang staan om snelle evacuatie mogelijk te maken; 

- stroken van 0,80m om de doorgang aan de tellers en brandbestrijdingsmiddelen te vrijwaren. 

De gebruikers van de carnavalswerkhallen dienen er over te waken dat de toegangswegen en 

doorgangen binnen en buiten de carnavalswerkhallen te allen tijde worden vrijgehouden. 

De Brandweer staat in voor een jaarlijkse cursus met verplichte deelname van 1 of 2 leden van elke 

groep. Er wordt aan de groepen gevraagd steeds andere leden te laten deelnemen opdat iedereen op 

de hoogte is van deze richtlijnen (roterende deelname). Deze cursus houdt het voorkomen en bestrijden 

van brand met de beschikbare middelen in en tevens de richtlijnen in verband met evacuatie en 

rampen. 



Las- en slijpwerken dienen steeds uitgevoerd te worden door 2 personen waarbij de nodige 

brandpreventieve maatregelen moeten genomen worden: emmer water, lasdeken, plaat om vonken 

tegen te houden, brandblusser … De toezichters houden hier steekproefsgewijs controle op en kunnen 

de werken stilleggen indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden.  

 

Een overzicht van de verzekeringspolissen die de stad afsluit voor de carnavalswerkhallen wordt aan de 

carnavalsgroepen met standplaats in de carnavalswerkhallen bezorgd op aanvraag. 

 


