CARNAVALVIERINGEN IN STEENDORP-TIELRODE-ELVERSELE-TEMSE
Deze regels zijn enkel van toepassing op de dag van carnaval
Het is toegelaten zich te maskeren en te vermommen tot 1 u. ’s nachts.
Alle gemaskerde en vermomde personen moeten DRAGER zijn van een herkenningsnummer dat door
het Gemeentebestuur KOSTELOOS wordt afgeleverd.
Herkenningsnummer Alle gemaskerde of vermomde personen moeten voorzien zijn van een
herkenningsnummer dat afgeleverd wordt door het gemeentebestuur, uitgezonderd gedurende de
carnavalstoet de personen die in groepsverband aan de stoet deelnemen. Het nummer moet
vastgemaakt worden op het kledingstuk aan de linkerkant van de borst. Het moet te allen tijde goed
zichtbaar zijn en mag onder geen voorwendsel worden bedekt.
Het nummer is strikt persoonlijk en mag niet afgestaan worden aan of verwisseld worden met het
nummer van andere personen. Elk individu is verantwoordelijk voor het aan hem afgeleverde
nummer. De nummers zijn geldig voor het volledige grondgebied van de gemeente, hebben één
zelfde kleur, worden doorlopend genummerd en blijven geldig voor de duur van de feesten.
Deze nummers kunnen worden afgehaald op het Politiebureau, Nagelheetmakerslaan 1,
tussen 7.30-19.30 u.
Het NIEUW ALGEMEEN GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT, Hoofdstuk 2. Openbare
veiligheid en rust – Afdeling 2. veiligheid en orde op de openbare weg en op openbare
plaatsen, bevat enkele beperkingen m.b.t. tot het dragen van maskers of vermommingkleding.
Artikel 9 – Gemaskerd, vermomd of verkleed rondlopen
Het is verboden zich, behoudens andersluidende wetsbepalingen, in de voor het publiek toegankelijke
plaatsen te begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat men niet
herkenbaar is.
Het eerste lid geldt echter niet voor hen die zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen
begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn en
wel krachtens arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten.
Dit verbod is niet van toepassing voor activiteiten met commerciële of niet-commerciële doeleinden en
culturele en sportieve manifestaties zoals jeugdwerking, carnaval, stoeten, Sinterklaas, Kerst; enz.
Overtredingen kunnen worden bestraft met de straffen voorzien in artikel 563 bis van het
strafwetboek of met een administratieve geldboete.
Carnaval data
Op het grondgebied van Steendorp, Elversele en Temse zijn carnavalsfeesten toegelaten. Ze vinden
plaats op de volgende tijdstippen:
- Steendorp: zaterdag, zondag, maandag en dinsdag vóór Aswoensdag
- Elversele: zaterdag, zondag en maandag ná Aswoensdag
- Temse: 3de zaterdag, zondag en maandag ná Aswoensdag
Maskers en vermommingen: toegelaten tijdstippen
Op welbepaalde dagen en uren tijdens de carnavalsfeesten is het toegelaten om zich gemaskerd of
vermomd te vertonen in de straten, op openbare pleinen en op alle publiek toegankelijke plaatsen,
mits het dragen van een carnavalsnummer uitgereikt en geregistreerd door het gemeentebestuur:
- zaterdag van 13-1 u.
- zondag van 13-1 u.
- maandag van 9-1 u.
- dinsdag van 18-1 u.

Uitwerpen van reclameartikelen Carnaval Temse Stoetreglement – aanpassing: G.R.
27.03.2017 Artikel 9
1. Het is ten strengste verboden tijdens de stoet:
Drukwerken te verspreiden met politieke of godsdienstige inslag.
Een verkoop te organiseren met de bedoeling financiële winsten te verwerven (steunkaarten,
stickers, collectebussen, enz…).
Toeschouwers lastig te vallen, te bevuilen, te kwetsen of hun bezittingen te beschadigen of te
vernielen. Alle desbetreffende klachten vallen automatisch ten laste van de verantwoordelijke van de
groep of vereniging, of de persoon die er de oorzaak en/of aanleiding van is.
Voor de deelnemers aan de reclamestoet, om verboden staaltjes (bv. verfstaaltjes) uit te gooien
die schade kunnen veroorzaken aan mens en milieu.
Confetti
Carnaval Temse Stoetreglement – aanpassing: G.R. 27.03.2017 Artikel 9
Het is verboden:
Niet-verteerbare confetti te gebruiken
Kleine confetti te gebruiken, alsook het gebruik van spuitbussen. Enkel grote ’confetti en snoep is
toegelaten.

Confetti te strooien in openbare gebouwen, op privéterreinen (auto’s, opritten, postbussen,
parkings, tuinen, …).
Zich te BEDIENEN van ENIGE KLEDIJ van BURGELIJKE of MILITAIRE OVERHEDEN, of van
BEDIENAARS van wel danige EREDIENST ook en/of van LEDEN van een GEESTELIJKE/RELIGIEUZE
VERENIGING.
Tegen de gebouwen - zowel privé als openbare - te urineren. Op het parcours bevinden zich
voldoende cafés om aan voormelde nood tegemoet te komen.
De politie is van 7.30-19.30 u. te bereiken op het nummer 03 711 02 02. Voor dringende
politiehulp kan men terecht op het noodnummer 101.
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