ADVERTORIAL

De Roerkade drooggelegd(?)
dende drank bij zich te hebben. In het besluit is een gebied genoemd, dat onder
meer begrensd wordt door
de Roerkade. Bij het besluit
is ook een kaartje gevoegd.
En wat blijkt: de gemeente
heeft alcoholgebruik - behoudens op de terrassen alwaar een horecavergunning
geldt - verboden in de binnenstad.

Roermond - Vastelaovend
staat weer voor de deur. De
Roerkade speelt daarbij traditiegetrouw een prominente rol. Maandag 7 maart
om 13.11 uur start daar
de Remunjse vastelaovesoptoch en het einde van het
vastelaovesseizoen is natuurlijk het Bacchusdrieve
op dinsdag 8 maart.
Deze festiviteiten gaan gepaard met het drinken van
alcohol. Ook dat is traditie,
die voortkomt uit de oorsprong van het carnavalsfeest. De vastenperiode na
de carnaval was van oudsher een periode van
bezinning op het geloof, waarbij minimaal
voedsel mocht worden genuttigd. Voordat
deze tijd aanbrak at en dronk men alles wat
er beschikbaar was en ging men en masse nog
een keer helemaal los. Het stevig innemen
van alcohol hoorde daar ook bij. Niet alleen
in het café, maar vooral ook daarbuiten. Zo
hoort vastelaovend ook te zijn: een vrolijk
volksfeest waarbij in alle openbaarheid en
met elkaar wordt ‘losgegaan’.
Bij onze Brabantse buren gaan er stemmen op
om het alcoholgebruik tijdens de carnaval
sterk terug te dringen. Onder de naam ‘laat
je niet flessen‘ is er een campagne gestart. Deze
heeft de nodige Brabantse tongen losgemaakt. Is het voorstelbaar dat Roermond tijdens Vastelaovend wordt droogelegd?
“Nee”, hoor ik u denken. Ik moet u teleurstellen. Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit reeds genomen.
Op 12 oktober 2010 ondertekende onze burgemeester het ‘aanwijzingsbesluit verboden
drankgebruik’. In dit besluit staat dat het verboden is op een openbare plaats in het door
het college aangewezen gebied alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken
flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhou-

Het besluit staat in de APV
van Roermond. Dit is bijzonder wetgeving gemaakt
en uitgevaardigd door de
gemeente en wordt ook gehandhaafd door de gemeente. Op overtreding
van de APV staan straffen en deze zijn niet
mals. Overtreding van de APV kan worden
bestraft met hechtenis van drie maanden en
met een geldboete van 3800 euro. Verder kan
de uitspraak openbaar gemaakt worden.
Indien u op de Roerkade met een pilsje in de
hand de optocht bekijkt of uw verdriet wegdrinkt bij het Bacchusdrieve riskeert u te worden opgepakt, te worden vastgezet om uiteindelijk met naam en toenaam in de krant
ten schande te worden gezet.
Ik geef u een tip. Mocht u door een BOA op
de Roerkade worden betrapt, kijk dan naast
het café dat in deze vastelaovensperiode
tot “Drinkers en Drinkers filosofen” is omgedoopt. Aldaar bevindt zich het kantoor
Dronkers & Dronkers advocaten. Belangeloos
ver- leent dit kantoor u ‘vastelaovendhulp’.
Laten we hopen dat het college van burgemeester en wethouders zich na de vasteloavend gaat bezinnen op deze onzinnige
regelgeving!
We wensen u ‘eine sjone vastelaovend!’.
Mr. Frank Dronkers en
Mr. David Dronkers.
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