
 

 

 

 

Huishoudelijk reglement carnavalswerkhallen 
 

 

Artikel 1: Openingsuren en afspraken 

Het college van burgemeester en schepenen zal jaarlijks de openingsuren vaststellen rekening houdend 

met het tijdstip van het carnavalsgebeuren. De openingsuren worden bij dit reglement gevoegd. 

 

Artikel 2: Toegankelijkheid van de hallen en toezicht 

Er worden noch sleutels verdeeld noch tijdelijk ontleend. Alleen de toezichter kan een hal openen of 

sluiten: 

- tijdens de openingsperiode en -uren zal er steeds een toezichter aanwezig zijn om de hangars 

te openen en te sluiten en te waken over de naleving van het reglement van de 

carnavalswerkhallen 

- buiten de openingsuren kunnen de groepen de hallen betreden op voorwaarde dat  de 

verantwoordelijke van de groep minstens drie dagen vooraf contact opneemt met de toezichter 

van permanentie, die steeds telefonisch bereikbaar is 

 

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. 

Nooddeuren zijn geen toegangsdeuren en moeten steeds vrijgehouden worden zodat evacuatie vlot 

kan verlopen. 

 

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de toezichters worden vastgesteld door het 

college van burgemeester en schepenen en bij dit reglement gevoegd. 

 

Een ieder die toegang krijgt tot het pand dient zich ten allen tijde zodanig te gedragen, dat de veiligheid 

van zichzelf, anderen, goederen en materiaal wordt gewaarborgd.  

 

Artikel 3: Standplaats en standplaatsvergoedingen 

De huur van de standplaatsen loopt van 15 augustus tot 14 augustus van het volgend jaar.  

Om in aanmerking te komen voor een standplaats moeten de carnavalsgroepen deelnemen aan de 

stoet en voldoen aan de voorwaarden gesteld in dit reglement. 

 

Er zijn in de hallen: 

- standplaatsen voor grote groepen: afmeting 12,5 x 19,20m . 

standgeld: 1.240 EUR per gebruiksperiode 

- standplaatsen voor middelgrote groepen: afmeting 9,60 x 12m . 

standgeld: 620 EUR per gebruiksperiode 

- standplaatsen voor kleine groepen:  

afmeting 4,80 x 12m in de loodsen van 1 tot 10 en 4,60 x 12m voor loodsen 11 en 12 

standgeld: 250 EUR per gebruiksperiode 

 



 

 

De standplaatsen dienen in hun oorspronkelijke staat behouden te blijven. De groepen mogen geen 

wijzigingen aan de infrastructuur aanbrengen. Er mogen o.a. geen vasthechtingen worden gemaakt aan 

de wanden, het plafond of de bevloering. Er mogen ook geen beschilderingen van de infrastructuur 

gebeuren.  

De standplaatsen mogen enkel gebruikt worden voor de bouw en de stalling van carnavalswagens, de 

aanmaak van kostuums en accessoires. Uitzonderingen hierop moeten voorgelegd worden aan het 

college van burgemeester en schepenen. 

Uitgaanswagens en voertuigen of materialen die niet kunnen of zullen gebruikt worden voor de 

Aalsterse carnavalsstoet zullen niet worden toegelaten. Dit wordt gecontroleerd door de toezichters. 

Overdracht van een standplaats is verboden alsook het (impliciet) laten gebruiken van een deel van een 

standplaats. Het niet gebruiken van een toegewezen standplaats voor de bouw en stalling van de 

carnavalswagens of voor het aanmaken van kostuums en accessoires kan tot gevolg hebben dat de stad 

de standplaats niet langer toekent. 

De regeling i.v.m. de toewijzing, de huurvoorwaarden en de wijze van betaling van de standplaatsen 

wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen en bij dit reglement gevoegd. 

 

 

Artikel 4: Gemeenschappelijke ruimtes en faciliteiten 

 

Sorteren afval 

Er is een gemeenschappelijke ruimte voorzien voor het bergen van gemakkelijk ontvlambare en 

ontplofbare producten. Op vraag wordt deze ruimte geopend door de toezichter, die een register 

bijhoudt van de gedeponeerde producten. 

 

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 wijze van afval sorteren evenals de raadgevingen i.v.m. milieuvriendelijk en veilig gebruik van 

producten worden vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Sanitair 

Er zijn afzonderlijke dames- en herentoiletten. Deze kunnen steeds gebruikt worden tijdens de 

openingsuren. 

 

Douchecellen 

De douchecellen worden afgesloten wanneer de carnavalswerkhallen gesloten zijn. De  doucheruimte 

wordt door de toezichters geopend in geval van noodzakelijke hulpverlening. 

Cafetaria 

Deze verwarmde ruimte heeft een belangrijke sociale functie en zal toegankelijk zijn tijdens de 

openingsdagen en -uren van de hallen.  

 

  



 

 

Artikel 5: Contract inname standplaats + beëindiging contract 

Elke groep die een standplaats wenst in te nemen, en gebruik wenst te maken van de 

gemeenschappelijke ruimten moet een contract afsluiten van 15 augustus tot 14 augustus van het 

volgend jaar. Dit contract is jaarlijks opzegbaar. 

 

Regelingen betreffende het afsluiten van een contract, de inname van de standplaats of ontruiming van 

de standplaats bij opzeg of beëindiging, worden vastgesteld door het college van burgemeester en 

schepenen en bij dit reglement gevoegd. 

 

Artikel 6: Nutsvoorzieningen 

Elke hangar is uitgerust met minimum twee waterpunten met een afvoer. Waterverbruik en elektriciteit 

voor de algemene verlichting en de bediening van de poorten is inbegrepen in de  

standplaatsvergoedingen. De afvoer aan de waterpunten, moet regelmatig gecontroleerd worden door 

de groepen en de toezichters, om verstopping tegen te gaan. 

 

Indien een verstopping wordt vastgesteld door de toezichters en de verantwoordelijken hiertoe kunnen 

herkend worden, dan zijn deze financieel verantwoordelijk voor de ontstoppingswerken. 

 

Het elektrisch verbruik wordt geregistreerd op een teller in de elektriciteitskast en is voor rekening van 

de carnavalsgroep(en). Het verbruik zal door de elektriciteitsleverancier rechtstreeks worden 

gefactureerd aan de carnavalsgroep. 

 

Artikel 7: Parkeren en verkeer op het domein 

Op het domein is een maximum snelheid van 10 km per uur van toepassing. Het is enkel toegestaan te 

parkeren op de parkeerruimtes op het domein en op de parking Hovenierspleintje. Tussen de hallen is 

enkel laden en lossen toegelaten. Wagens mogen nooit geparkeerd worden op de wegenis naar en 

tussen de hallen. Er wordt een verplichte rijrichting ingesteld. 

 

Artikel 8: Verzekeringen 

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

carnavalsgroepen met standplaats in de carnavalswerkhallen bezorgd op aanvraag. 

 

Artikel 9: Brandveiligheid en evacuatieplan 

Een evacuatieplan wordt uitgewerkt in overleg met de Brandweer en het team Cultuur en evenementen 

en het team Integrale veiligheid. 

 

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

groep. Er wordt aan de carnavalsgroepen gevraagd jaarlijks 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. 

 

De middengang en doorgang aan tellers en brandbestrijdingsmiddelen zijn afgebakend d.m.v. 

markeringen en dienen steeds vrijgehouden en niet bedekt te worden. 

 

De werkruimte per standplaats die door de groepen zelf worden voorzien, mag niet afgeschermd 

worden zodanig dat de toezichters kunnen controleren of alle toestellen uitgeschakeld zijn. 

 

 

 

 



 

 

 

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.  

 

Het omroepsysteem bereikt alle hallen en kan enkel optimaal werken wanneer er geen muziek gespeeld 

wordt door de groepen zelf. Via het systeem zal muziek gespeeld worden en zullen de groepen 

opgeroepen worden in geval van een noodsituatie. Het is de groepen niet toegelaten zelf muziek te 

spelen. 

 

Per standplaats dient er een verbanddoos en een draagbaar brandblusapparaat (van het type poeder 

van minimum 6 kg geschikt voor branden klasse A, B en C) verplicht aanwezig te zijn, die jaarlijks moet 

gecontroleerd worden door een daartoe bevoegde firma. 

 

Artikel 10: Praktische afspraken 

Het college van burgemeester en schepenen stelt praktische afspraken vast die niet opgenomen zijn in 

dit reglement. 

 

Artikel 11: Ambtshalve beëindigen contract 

Bij het niet naleven van de bepalingen van dit reglement  en de praktische regelingen vastgesteld door 

het college van burgemeester en schepenen zal het contract ambtshalve worden beëindigd nadat de 

groep voorafgaand één schriftelijke verwittiging namens het college van burgemeester en schepenen 

heeft gekregen. 


