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Carnaval 2021 gaat niet door. Geen prinsen, geen evenementen, geen straatcarnaval, geen 
buitenbuffetten, frietkramen, muziekinstallaties of trussconstructies enzovoorts. Het coronavirus, en 
zeker de Britse variant, zetten een streep door ons geliefde volksfeest. Jammer, maar het kan niet 
anders.  
Op dit moment bevinden we ons in een lockdown tot en met 9 februari 2021. Het meest voor de hand 
liggende scenario lijkt op dit moment dat de (niet)essentiële winkels en horeca ook na 9 februari nog 
gesloten moeten zijn, maar daar is landelijk nog geen knoop over doorgehakt. Het stadsbestuur wil 
uiteraard wel goed voorbereid zijn op de diverse scenario’s met carnaval. Uitgangspunt bij die 
voorbereidingen is het scenario dat de lockdown ook tijdens/na carnaval nog van kracht zal zijn. Wat 
dat betekent voor de besluitvorming, staat in deze Raadsinformatiebrief. 
 
Uitzonderingen 
Heel eenvoudig gezegd komt het erop neer dat met carnaval uitzonderingen worden gemaakt op 
bestaande regelgevingen. Daardoor mag er bijvoorbeeld wel alcohol worden genuttigd op straat, 
mogen er eetkramen op de pleinen staan en mogen horecazaken trussconstructies bouwen voor hun 
muziek. Het college heeft besloten deze uitzonderingen dit jaar niet van toepassing te verklaren of de 
regels aan te scherpen. Voor de geluidsboxen geldt dat dit een bevoegdheid van de gemeenteraad 
is, en daarom komt daarvoor een apart voorstel naar uw raad. Concreet betekent dit het volgende: 
 
Alcohol 
Op grond van artikel 2.4.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) is op door het 
college aangewezen plaatsen verboden om alcohol te nuttigen en geopend bij zich te dragen. Dit 
gebied omvat thans kort samengevat het gebied binnen de singels, de winkelcentra en jongeren 
ontmoetingsplekken. Om te voorkomen dat er carnaval in de openbare ruimte en op andere dan 
genoemde plaatsen wordt gevierd en ten behoeve van de duidelijkheid en handhaafbaarheid, heeft 
het college besloten om van vrijdag 12 februari tot en met 17 februari 2021 de gehele stad aan te 
wijzen als gebied waar het niet is toegestaan om alcohol in de openbaarheid te nuttigen dan wel 
geopend bij zich te dragen. Dit verbod is verder niet gekoppeld aan bepaalde tijdstippen. Daarnaast 
blijven natuurlijk ook de landelijke coronamaatregelen van kracht op grond waarvan het (op dit 
moment) al is verboden om tussen 20.00 en 07.00 uur in de openbare ruimte alcohol bij zich te 
hebben en/of te gebruiken. 
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Carnavalskarren 
Onderdeel van carnaval zijn de carnavalskarren die door de carnavalisten mee worden genomen en 
geplaatst worden in de openbare ruimte. In de ‘Beleidsuitgangspunten carnaval’ zoals die door de 
burgemeester zijn vastgesteld, zijn hier voorwaarden voor opgenomen waaronder deze 
carnavalskarren jaarlijks tijdens carnaval worden toegestaan. Om carnavalskarren te weren zal de 
burgemeester op korte termijn een formeel besluit nemen om deze beleidsregels buiten werking te 
stellen voor dit jaar.  
Dit betekent dat op reguliere regelgeving wordt teruggevallen waardoor het gebruik van 
carnavalskarren met toebehoren niet zijn toegestaan.  
 
Geluid 
Op grond van de Verordening ex artikel 2.21 Activiteitenbesluit is het horeca-inrichtingen op grond 
van artikel 6, onder g toegestaan om geluidsboxen buiten hun inrichtingen op te hangen van vrijdag 
voorafgaand aan carnaval tot en met carnavalsdinsdag. Nu carnaval niet doorgaat, wordt aan uw 
raad voorgesteld om de speciale regels over geluidsboxen gedurende carnaval voor horeca-
inrichtingen eenmalig voor 2021 buiten werking te stellen. Het raadsvoorstel hiertoe wordt 
geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 februari a.s. 
 
Winkelsluitingstijden 
De carnavalsmaandag en -dinsdag vallen onder de Winkeltijdenwet en kunnen niet door de 
gemeente gereguleerd worden. Indien er geen afwijkende landelijke regels in kader van corona 
worden opgelegd, bijvoorbeeld het instellen van de avondklok, mogen de (niet essentiële) winkels 
geopend zijn tussen 6.00 en 22.00 uur. Carnavalszondag valt wel onder de gemeentelijke 
Verordening Winkeltijden Maastricht 2015. De gemeenteraad heeft in zijn verordening over 
carnavalszondag bepaald dat voor het centrum geen vrijstelling wordt verleend, m.a.w. dat de 
winkels in het centrum niet mogen openen op carnavalszondag. Dat blijft, gezien de coronacrisis, 
ook dit jaar zo.  
 
Dagmarkt 
Op grond van de Marktreglement Dagmarkt is er geen dagmarkt gedurende de drie carnavalsdagen 
(zondag, maandag, dinsdag). De stands voor de dagmarkt dienen normaliter ook verwijderd te 
worden. Nu er geen carnavalsactiviteiten zullen plaatsenvinden, kunnen de stands van de dagmarkt 
blijven staan, zo heeft het college besloten en geopend blijven op carnavalsmaandag en -dinsdag.  
 
Handhaving 
Ook rondom carnaval gaan we uit van de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners en 
ondernemers. Mochten cafés zich toch niet aan de regels houden, of mochten mensen toch de straat 
op gaan om te vieren of is er sprake van andere excessen, dan zal hier passend tegen worden 
opgetreden. Hoe geliefd carnaval ook is, hoe zeer mensen ook snakken naar een feest, dit is niet de 
juiste tijd.  
 
Andere scenario’s 
Zoals aangegeven gaan we uit van het scenario dat de lockdown verlengd wordt, in elk geval tot en 
met carnaval. Mocht dat niet het geval zijn, dan werken we ook scenario’s uit voor (gedeeltelijke) 
openstelling winkels en/of horeca. Mocht dat een feit worden, komen we daar bij u op terug. Ook in 
die twee scenario’s zullen bovengenoemde besluiten wat het college betreft van kracht zijn. Het 
carnavalesk geopend zijn van de horeca maar ook het vieren van carnaval in de openbare ruimte is 
gelet op de huidige crisissituatie in welk scenario dan ook geen optie. 
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Communicatie 
Over carnaval 2021 en de diverse scenario’s daarbij is contact geweest met (een 
vertegenwoordiging van) de horeca en de Tempeleers. Verder gaan er informatiebrieven naar de 
eigenaren van carnavalskarren (voor zover bij ons bekend) en de horecaondernemers. Verder 
worden onze geijkte kanalen gebruikt om deze besluiten kenbaar te maken. 
 
Tot slot spreek ik mijn waardering uit voor de diverse alternatieve (en coronaproof) 
carnavalsactiviteiten die georganiseerd worden. Want uiteraard is vastelaovend veel meer dan alleen 
evenementen, snackwagens en trussconstructies. Het is een gevoel, en waar mogelijk zullen we als 
gemeente in de communicatie ook meeliften op dat gevoel, en op het alternatieve programma dat 
onze inwoners hopelijk enig vertier biedt in de moeilijke tijden.  
 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en Wethouders van Maastricht, 
 
De Secretaris,   De Burgemeester, 
   

 
R.E.C. Kleijnen.   J.M. Penn-te Strake. 
 


