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Datum: 27 februari 2019 
 

Portefeuillehouder Burgemeester Jacques Niederer 

Onderwerp: Tullepetrein   

 
 

Dit is een gezamenlijk persbericht van Stichting Carnaval Roosendaal, 
Stichting Tullepetrein en de gemeente Roosendaal. 

 

 
Geen vervoer van personen met Tullepetrein tijdens carnaval  

 
De Tullepetrein gaat tijdens carnaval geen personen vervoeren. De Tullepetrein kan wel bewonderd 
worden tijdens de carnavalsoptocht van Tullepetaonestad en op andere momenten tijdens carnaval. 
Dat hebben de Stichting Carnaval Roosendaal, de Stichting Tullepetrein, de politie en de gemeente 
Roosendaal in goed overleg met elkaar besloten. 
 
Geen vergunning  
De Stichting Carnaval Roosendaal heeft een vergunning voor de carnavalsfestiviteiten gekregen, zoals dat 
ieder jaar het geval is. In deze vergunning staat de Tullepetrein niet genoemd. Er is ook geen aparte 
vergunning verleend voor de Tullepetrein. Om die reden heeft er geen toetsing plaats kunnen vinden en is 
niet duidelijk of de locomotief en de wagons voldoen aan alle veiligheidsvoorwaarden en de eisen van de 
Wegenverkeerswetgeving. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden en misverstanden tussen 
betrokken partijen is deze situatie ontstaan. 
 
Veilig carnaval 
Stichting Carnaval Roosendaal, Stichting Tullepetrein, de politie en de gemeente Roosendaal hebben 
gezamenlijk gezocht naar veilige oplossingen om de Tullepetrein toch de eer en glorie te geven die de trein 
verdient. Want voor alle partijen geldt: een gezellig én veilig carnavalsfeest voor iedereen! 
 
Optocht 
De Tullepetrein is daarom wel te bewonderen tijdens de carnavalsoptocht op zaterdagmiddag 2 maart a.s. 
Tijdens de optocht is de openbare weg afgezet en is er geen sprake van ander verkeer op de route. De 
optocht valt onder de vergunning van de Stichting Carnaval Roosendaal. Verder wordt de Tullepetrein 
tentoongesteld tijdens de kinderoptocht en op andere momenten tijdens carnavalsfestiviteiten in het centrum 
van Roosendaal. De betrokken partijen gaan uiteraard evalueren met het doel om hier lering uit te trekken 
voor volgende edities van het Roosendaalse carnaval. 
____________________________________________________________________________

 

 
In de bijlage vindt u het nieuwe programma van de Tullepetrein. 
 
Namens de betrokken partijen: 
Benjamin Scheltema, Stichting Tullepetrein, telefoon 06-46094770 
Cor Verbogt, voorzitter Stichting Carnaval Roosendaal, telefoon 06-51317895 
Jeroen Steenmeijer, gemeente Roosendaal, telefoon 06-11295330 
 

   



Stichting Tullepetrein, Roosendaal  
Onderwerp: Rijtijden Tullepetrein tijdens carnaval 2019 te Roosendaal.  
 
Zoals gisteren besproken hierbij de tijden waarop de trein zich van en naar het  
evenemententerrein zal bewegen. Aangegeven werd door Dhr. Bastiaan Bogers (politie) dat we een 
zo kort mogelijke route dienen aan te houden en op gezette tijden het 16km voertuig verplaatsen.  
 

Er komen wel spoorboekskes in omloop met een planning, kaart en verhaal. Ook onze sponsoren 
staan hierin vermeld. De inhoud van onze spoorboekskes klopt nu niet meer. Vandaar hieronder een 
nieuw overzicht van onze activiteiten. 
 
Vrijdag: Geen Tullepetrein  
 
 
Zaterdag: Optocht door Tullepetaonestad. (aanrijroute zoals beschreven in de bescheiden die  
Stichting Carnaval Roosendaal ons heeft doen toekomen)  
Route start 10:00:  
Industrieweg  
Jan Vermeerlaan  
Scherpdeel  
Wethouder Lanenstraat richting kadeplein  
Schuiven over  
Stationsstraat  
Opstellen optocht  
 
terug na optocht:  
Oude markt  
Schuiven  
Oostelijke Havendijk  
Wethouder Lanenstraat  
Scherpdeel  
Jan Vermeerlaan  
Industrieweg  
 
 
Zondag: Tentoonstellen trein in Molenstraat op de stoep aan de kant van Bruin Cafe JaxX en 3W  
Route start 11:00  
Industrieweg  
Jan Vermeerlaan  
Scherpdeel  
Wethouder Lanenstraat richting kadeplein  
Schuiven over  
Stationsstraat  
Vuchtstraat Kloosterstraat  
Burg. prinsensingel  
Molenstraat  
 
Vertrek 16:30 (ivm inkomende bussen na otobusrellie)  
Molenstraat  
Domineestraat  
Kloosterstraat  
Burg. prinsensingel  
Brugstraat  
Stationstraat  
Schuiven  
Oostelijke Havendijk  
Wethouder Lanenstraat  
Scherpdeel  
Jan Vermeerlaan  
Industrieweg 



Maandag: ivm. geen toestemming te rijden in het spoor van de trein van BC De Kurketrekkers zal de 
Tullepetrein niet in de binnenstad verschijnen.  
 
 
Dinsdag: Kinderoptocht  
Route start 11:00  
Industrieweg  
Jan Vermeerlaan  
Scherpdeel  
Wethouder Lanenstraat richting kadeplein  
Schuiven over  
Stationsstraat  
Molenstraat  
(aanrijroute zoals beschreven in de bescheiden die Stichting Carnaval Roosendaal ons zal doen  
toekomen, is al overleg geweest met Bram Linders)  
Afsluiting op de Markt om 24:00  
vanaf 20:00 zal de trein gepositioneerd staan aan de kant van Galerie Anita Ammerlaan op de 
daarvoor toegewezen standplaats door Stichting Carnaval Roosendaal. Rekening houdend met een 
juiste doorgang voor de hulpdiensten.  
 
terug na afsluiting 00:30 (wanneer de grootste drukte voorbij is)  
Oude markt  
Schuiven  
Oostelijke Havendijk  
Wethouder Lanenstraat  
Scherpdeel  
Jan Vermeerlaan  
Industriestraat  
 
De trein zal buiten deze tijden niet in de stad zijn en daarom voldoen aan de gestelde eisen.  
Kijkend binnen de mogelijkheden die wel haalbaar zijn zoals wij gisteren met alle betrokkenen zijn 
overeengekomen. Hopende hiermee voldoende informatie te hebben aangeleverd. Mochten er vragen 
of opmerkingen zijn dan hoor ik het graag zodat we samen tot een goed en vooral veilige situatie 
kunnen komen.  
 
Getekend,  
 
Benjamin Scheltema, Stichting Tullepetrein  
 

0646094770 


