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1 Inleiding 

Deze informatie is bedoeld voor personen, instanties of organisaties die evenementen organiseren. Bij het 

organiseren van een evenement dient u een hoop zaken te regelen, waaronder het verkeer. Onder een 

evenement verstaat de gemeente elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. De gemeente 

maakt onderscheid in vergunningsvrije en vergunningsplichtige evenementen. Bij beide varianten kan het 

voorkomen dat er verkeersregelaars nodig zijn. Over het algemeen komt dit vaker voor bij 

vergunningsplichtige evenementen. Voor een organisator kan het lastig zijn om in te schatten of er 

verkeersregelaars nodig zijn bij het evenement. Daarom hebben wij dit infoblad opgesteld voor 

organisatoren. 

 

2 Inzet verkeersregelaars bij evenementen 

Hieronder leest u wanneer er verkeersregelaars bij een evenement nodig zijn. Let op: de gemeente 

beoordeelt uiteindelijk, in overleg met de politie, de inzet van verkeersregelaars en/of hekwachten bij uw 

evenement.  

 

Wel verkeersregelaars nodig 

Wanneer een evenement minimaal één van de onderstaande aspecten bevat zijn er verkeersregelaars 

nodig. 

 

- Er nemen deelnemers van het evenement deel aan het verkeer (bijv. hardloop- en 

wielerwedstrijden); 

- Wegen worden tijdelijke afgesloten en het verkeer moet worden omgeleid (bijv. carnavalsoptocht, 

Heerbeeckgala, intocht Sinterklaas); 

- Wanneer het evenement grote aantallen bezoekers trekt (bijv. kermis, festivals); 

- Wanneer het evenement grote aantallen bezoekers trekt (bijv. kermis, festivals) en 

verkeersdeelnemers moeten worden aangesproken op ge- en verboden die gelden; 

- Wanneer het evenement grote aantallen bezoekers trekt (bijv. kermis, festivals) en de 

doorstroming van het verkeer gegarandeerd moet worden. 

 

Geen verkeersregelaars nodig 

In onderstaande gevallen zijn in ieder geval geen verkeersregelaars nodig. 

 

- Het evenement heeft geen invloed op het verkeer. Er worden bijv. geen wegen afgesloten, er is 

voldoende parkeergelegenheid etc.;  

- Wanneer er bij kleine evenementen (bijv. vrijmarkten, braderie) wegen de hele dag zijn afgesloten 

hoeven er geen verkeersregelaars ingezet te worden. De afzetting moet wel voldoen aan de 

wettelijke regels. Er kan dan worden volstaan met hekwachten die bij de afzetting staan. Wanneer 

een braderie/markt een grotere opzet kent en grote aantallen bezoekers trekt, zullen mogelijk wel 

verkeersregelaars nodig zijn. 

 

3 Evenementenaanvraag en verkeersplan 

In het aanvraagformulier voor een evenementenvergunning worden al enkele vragen gesteld omtrent het 

verkeer bij het evenement. Deze dient de organisator zo volledig mogelijk in te vullen. Tevens dient de 

organisator van een evenement in de bijlage verschillende verkeerszaken duidelijk aan te geven. Met 

bijlage wordt hier bedoeld: het draaiboek (met een verkeersparagraaf), veiligheidsplan (met een 

verkeersparagraaf) of het verkeersplan. De volgende punten moeten in de bijlage worden beschreven: 
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➢ Welke wegen en/of weggedeelte er afgesloten worden; 

➢ Voor welke periode deze afgesloten worden; 

➢ Hoe de wegafzettingen ingericht worden; 

➢ Hoeveel verkeersregelaars en/of hekwachten worden ingezet; 

➢ Wat zijn de posities van de verkeersregelaars en/of hekwachten die worden ingezet; 

➢ Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de verkeersregelaars en/of hekwachten. 

 

4 Beoordeling evenementenaanvraag en verkeersplan 

Zoals hierboven ook al eerder werd aangegeven beoordeelt de gemeente, in overleg met de politie, de 

aanvraag en de bijbehorende bijlagen. Het kan dat er op grond van deze beoordeling wijzigingen nodig zijn. 

De gemeente zal hierover dan in overleg treden met de organisator, zodat de wijzigingen kunnen worden 

doorgevoerd. 

 

5 Tip 

Er zijn verschillende bedrijven die evenementenorganisatoren kunnen voorzien van verkeersregelaars. Er zijn 

twee partijen beter bekend bij ons. Bij onder andere deze partijen kunt u een offerte opvragen voor de inzet 

van verkeersregelaars bij uw evenement. Zie hiervoor: 

- Polygarde (www.polygarde.nl) 

- Traffic People (www.traffic-people.nl) 

 

Voor meer informatie zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/vraag-en-

antwoord/wat-zijn-verkeersregelaars-en-verkeersbrigadiers  

 

 

 

Gemeente Best, 

26 januari 2021 
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