
Bijlage 5 NADERE REGELS STRAATFEESTEN EN BARBECUES OP DE WEG 
 

Vastgesteld door de burgemeester op……nummer B2016.      , gepubliceerd op……. In 

werking getreden met ingang van ….2016. 

Gebaseerd op artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening  

 

Artikel 1 Definities: 
1) Straatfeesten en buurtbarbecues: een voor de bewoners van de straat toegankelijk 

feest op de weg. 
2) Weg: de weg zoals bedoel in artikel 1, eerste lid onder b, van de Wegenverkeerswet 

1994. 
 

Artikel 2 Criteria 
1) Het is toegestaan een straatfeest of barbecue te organiseren,  indien wordt voldaan 

aan alle onderstaande voorwaarden. 

1. Algemeen: 
1. het feest vindt plaats in één straat en op één dag; 
2. de gehele straat of het betreffende gedeelte waarvoor de aanvraag is gedaan 

moet worden uitgenodigd;  
3. er mag geen levende muziek (band of DJ) ten gehore worden gebracht; 
4. achtergrondmuziek mag op woningen maximaal het niveau hebben van 70 

dB(A); 
5. de muziek moet om 24.00 uur geheel uit;  
6. na afloop van het feest, ofwel dezelfde avond/nacht ofwel de volgende 

morgen vroeg, wordt alle rommel opgeruimd en de straat/het plantsoen weer 
in de oorspronkelijke staat opgeleverd;  

7. in verband met de zichtbaarheid voor het verkeer en de veiligheid in het 
algemeen, wordt het straatfeest/barbecue afgezet met  hekken. Deze hekken 
moeten voorzien zijn van het bord C01 (gesloten in beide richtingen voor alle 
verkeer), van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990; 

8. de organisator is aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de goede gang van 
zaken en voor de nakoming van deze voorwaarden; 

9. aanleg, bevestiging en plaatsing van kabels, leidingen en snoeren moet 
zodanig geschieden, dat het publiek er niet mee in aanraking kan komen en 
er niemand over kan struikelen of vallen. Kabels en snoeren moeten altijd 
volledig van de haspel zijn afgerold. 
 

2.Hulpdiensten: 
1. in geval van calamiteiten moet onmiddellijk aan politie, brandweer en 

ambulance onbeperkte doorgang/toegang worden verleend;  
2. indien de openbare weg over een aansluitende lengte wordt bezet is dit 

toegestaan tot maximaal 40 meter;  indien de openbare weg op meerdere 
punten wordt bezet, dan moet de ruimte waarlangs de hulpdiensten moeten 
kunnen rijden, minimaal 3,5 meter breed zijn en een vrije hoogte boven de 
kruin van de weg hebben van ten minste 4,2 meter (dit geldt alleen als een 
straat aan beide zijden in te rijden is);  

3. indien de openbare weg wordt bezet verder dan 40 meter vanaf het 
doodlopende gedeelte van de straat, dan dient er een ruimte van 3,5 meter 
breed te worden vrijgehouden en een vrije hoogte boven de kruin van de 
weg hebben van ten minste 4,2 meter in verband met een vrije 
doorgangsmogelijkheid voor hulpdiensten (dit geldt bij een doodlopende 
straat); 

4. feestversiering moet op een minimale hoogte van 4,2 meter worden 
opgehangen. De feestversiering dient stevig te zijn bevestigd. 



 
 
 
 
 
 

3.Brandveiligheidsvoorschriften: 
1. op plaatsen waar voedingsmiddelen gekookt, gebakken, gefrituurd en gegrild 

worden dient in de nabijheid tenminste een daartoe geëigende brandblusser 
met voldoende blusmiddel aanwezig te zijn; 

2. de inrichting van het evenement moet zodanig gebeuren dat alle toe-en 
uitgangen van woningen en/of bedrijven onbelemmerd zijn te bereiken; 

3. brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen moeten voldoende worden 
vrijgehouden voor blusvoertuigen, en wel zodanig dat hiervan onbelemmerd 
gebruik kan worden gemaakt; 

4. de route naar woningen en/of bedrijven en de bijbehorende opstelplaatsen 
voor brandweervoertuigen moeten een breedte en een verharding hebben 
van ten minste 3,5 m en een vrije hoogte boven de kruin van de weg 
hebben van ten minste 4,2 m; 

5. hekwerken en/of andere obstakels die deze route en opstelplaatsen afsluiten, 
moeten snel en  gemakkelijk kunnen worden verwijderd; 

6. een barbecue moet, om kans op schade te voorkomen, op een afstand van 
minstens 5 meter van gebouwen, bouwwerken, beplanting en goederen zijn 
geplaatst; 

7. een barbecue moet zodanig zijn opgesteld dat deze niet kan omvallen of 
omgestoten  kan worden; 

8. een barbecue mag uitsluitend onder voortdurend toezicht van een 
meerderjarige persoon worden gestookt; 

9. voor het aanmaken van een barbecue mag nooit gebruik worden gemaakt 
van brandbare vloeistoffen; 

10. ten einde hinder, overlast of brandgevaar tot een minimum te beperken, is 
het stoken van een barbecue alleen geoorloofd bij een gunstige windrichting 
en windsterkte;  

11. bij windkracht 5 en hoger mag niet worden gestookt; 
12. na afloop moeten de nog smeulende resten houtskool met water worden 

geblust of met een laag zand worden afgedekt; 
13. asresten mogen uitsluitend in onbrandbare afvalemmers of containers e.d. 

worden gedeponeerd die in de buitenlucht staan; 
14. aanleg, bevestiging en plaatsing van kabels, leidingen en snoeren moeten 

zodanig geschieden, dat het publiek er niet mee in aanraking kan komen, 
en er niemand over kan struikelen of vallen; 

15. kabels en snoeren moeten altijd volledig van de haspel zijn afgerold. 
 
Indien gebruik wordt gemaakt van gasbarbecues geldt tevens het volgende: 

1. de gasdrukregelaar van een gasfles moet een door het Lloyds ’s Register- 
Stoomwezen goedgekeurd type zijn en niet ouder dan 5 jaar. Deze 
goedkeuring blijkt uit de op de gasfles ingeponste datum; 

2. het is verboden gasflessen door te lussen; 
3. tussen gasfles en verbruiktoestel moet de verbinding bestaan uit een metalen 

leiding of uit een goedgekeurde GIVEG – slang van maximaal 1 meter 
lengte; 

4. de slangen van een gasfles (naar een verbruiktoestel) moeten in goede staat 
van onderhoud verkeren, mogen niet uitgedroogd zijn of andere 
beschadigingen vertonen en niet ouder dan 2 jaar zijn; 

5. het gebruik van LPG-gasflessen is verboden; 
6. gasflessen mogen niet op het evenemententerrein worden gevuld; 
7. beschadigde of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht 

worden gebracht en worden gemerkt met het woord defect/lek; 



8. de vergunninghouder dient er voor zorg te dragen dat er maatregelen 
worden getroffen om brand-, explosie en verstikkingsgevaar te 
voorkomen; 

9. afsluiters van niet in gebruik zijnde gasflessen moeten gesloten zijn; 
10. de afsluiters moeten goed bereikbaar zijn; 
11. leidingen en appendages van gasflessen dienen bestemd te zijn voor het 

te vervoeren van gas, ze moeten in goede staat zijn en mechanisch 
voldoende sterk en bestand zijn tegen de optredende druk en 
temperatuur;  

12. de slangen dienen bevestigd te zijn met een deugdelijke slangenklem of 
een andere gelijkwaardige voorziening. 

 
 

4. Tent: 
1. er mag (mogen) geen tent (of aan elkaar gekoppelde tenten) worden gebruikt 

die plaats kan (kunnen) bieden aan meer dan 50 personen;  
2. als een tent wordt neergezet, dient dit op zodanige wijze te gebeuren, dat het 

wegdek/het plantsoen niet wordt beschadigd. Alleen in het plantsoen mogen 
haringen worden gebruikt. In het wegdek mogen geen haringen worden 
geslagen: bij een verankering van de tent op het wegdek moet gebruik 
worden gemaakt van betonblokken;  

3. bij het plaatsen van een tent moet bij het slaan van haringen gelet worden op 
kabels, buizen en leidingen; 

4. de constructiematerialen van een tent inclusief tentdoek, vaste zijpanelen e.d. 
moeten:  

i. Voor het beperken van ontwikkeling van brand, bepaald 
overeenkomstig NEN 6065,  ten minste behoren tot klasse 2 van de 
in die norm bedoelde bijdrage tot brandvoortplanting.  

ii. Voor het beperken van het ontstaan van rook, bepaald 
overeenkomstig NEN 6066 geen grotere rookdichtheid hebben dan 
10m-1. Indien minimaal voldaan wordt aan de klasse B1 van de 
Duitse DIN 4102- 1 of klasse M2 van de Franse NF P92-503,  mag 
verondersteld worden dat het tentdoek ook aan bovengenoemde 
eisen voldoet. 

5. de constructie van de tent dient voldoende stabiliteit te bezitten;  
6. de ligging van de tent moet met inbegrip van eventuele scheerlijnen enz. 

zodanig zijn, dat voldoende ruimte beschikbaar is (minimaal 3,5 meter bij 
aanwezigheid van scheerlijnen) voor een snelle en veilige ontvluchting vanuit 
de tent naar de openbare weg;  

7. de tent(en) moet(en) voor brandweervoertuigen tot op een afstand van 
minimaal 40 meter bereikbaar zijn; 

8. op het terrein moet op een goed zichtbare en bereikbare plaats een 
handbrandblusapparaat met een inhoud van 6 kg. worden geplaatst.  

 
 

5.Stoffering en versiering van de tent(en):  
1. tussen het vloeroppervlak en de versiering moet een vrije hoogte van 

minimaal 2,5 meter overblijven; 
2. versiering van papier, dennengroen, weefsels, of andere brandbare stoffen, 

mogen niet zijn aangebracht; 
3. lopers, matten en dergelijke die in vluchtwegen zijn bevestigd, moeten vast 

aan de vloer (grond) zijn bevestigd; 
4. verbod voor open vuur in of nabij de tent(en): 

1. Open vuur in of nabij de tent(en) is niet toegestaan, met uitzondering 
van het roken van tabakswaren, mits voldoende asbakken van 
onbrandbaar materiaal aanwezig zijn.  

2. Voor afvalbakken (prullenbakken) mogen uitsluitend dikwandige 
metalen bakken worden gebruikt.  

 



 
 

6. Voorzieningen: 
1. de aanleg van elektriciteitsleidingen en dergelijke dient zodanig te 

geschieden dat zij voor het publiek voldoende zijn afgeschermd 
bijvoorbeeld met rubberen matten, dan/wel stevig zijn opgehangen; 

 

7. Schoonmaken terrein: 
2. het evenemententerrein dient door de vergunninghouder schoon 

gehouden te worden en vervuiling van de directe omgeving buiten het 
terrein dient voorkomen te worden; 

3. na het feitelijke evenement dient het afval zo spoedig als mogelijk te 
worden opgeruimd ter voorkoming van verwaaiing en het in de 
ondergrond drukken/rijden van de vervuiling; 

4. na het evenement dient het terrein te worden opgeleverd in dezelfde staat 
waarin het is aangetroffen; 

5. eventuele na het evenement nog overgebleven vervuiling zal door de 
gemeente worden opgeruimd op kosten van de vergunninghouder; 

6. in geval van schade veroorzaakt door het evenement, zal deze schade 
van gemeentewege hersteld worden op kosten van de vergunninghouder. 

 
 
 
Artikel 3 Opvolgen van aanwijzingen 
Door of namens het bevoegd gezag gegeven aanwijzingen in het kader van de openbare 
orde of veiligheid dienen  strikt te worden opgevolgd. 
 
Artikel 4 Inwerkingtreding 
Deze nadere regels treden in werking op ……… 
 
Artikel 5 Citeertitel 
Deze nadere regels worden aangehaald als ‘’ nadere regels straatfeesten en barbecues op 
de weg’’. 
 

 



 

 


