Optochtreglement van CV De Wielwaoiers, Nederasselt
Bovengenoemde organisatie is zeer ingenomen met uw deelname aan onze
optocht en heet u van harte welkom. Carnaval vieren betekent vooral samen
lol en plezier maken en dat willen we ook graag zo houden. Daarbij is
natuurlijk het doel dat een ieder kan genieten van prachtige optochten
zonder incidenten. Voor een veilig en ordelijk verloop dient u zich wel aan onderstaande
regels te houden:
1. Geen enkel bezit en/of gebruik van alcoholische dranken door bestuurders van
carnavalswagens en door deelnemers aan optochten onder de 18 jaar.
2. (Hinderlijk) opzichtig alcoholgebruik wordt door alle deelnemers achterwege gelaten.
3. Het vervoeren van personen op een carnavalswagen (aanhanger) mag alleen tijdens de
optocht, meerijden op de carnavalswagen buiten de optochtroute is wettelijk verboden.
4. Het is verboden om voor, tijdens of na de optocht vuurwerk af te steken of met
vuurwerk te gooien. Indien deze regel overtreden wordt dan volgt er direct uitsluiting.
5. De technische staat van deelnemende carnavalswagens voldoet aan de eisen, denk
bijvoorbeeld aan een stevige constructie, deugdelijke reling en de afscherming van wielen.
6. Afval, zoals lege flesjes en blikjes, wordt netjes afgevoerd en dus niet van de wagens
afgegooid.
7. Er mogen geen artikelen van de wagens worden gegooid waardoor verkeersgevaarlijke
situaties ontstaan. Dit is zeker het geval bij het weg gooien van niet lege drankflesjes of blikjes.
8. Humor en creativiteit hoort thuis in de carnavalsoptocht, maar gebruik geen kwetsende
of discriminerende teksten en gedragingen. Ook het dragen van kwetsende kleding of
vermomming is niet toegestaan.
9. Het geluidsniveau van in werking zijnde muziekapparatuur is maximaal 80dB(A) en
tijdens de optocht heeft de muziek een carnavalesk karakter. Daarnaast dient aan klachten
over geluidsoverlast aandacht te worden geschonken en zo nodig passende maatregelen te
worden genomen.
10. Minderjarige deelnemers worden bij de optocht altijd begeleid door een meerderjarig
persoon.
11. Bij het verspreiden van confetti en ander strooimateriaal of dergelijke dient men
rekening te houden dat eventuele opruimkosten op de groep verhaald kunnen worden.
12. Attributen van de diverse groepen dienen na afloop opgeruimd te worden uit
dorpshuis ‘Ons Huis’.
13. Inschrijfnummer dient duidelijk voorop het voertuig of bij een groep leesbaar te zijn.
14. Deelnemers moeten de gehele route van de optocht uitlopen.
15. Aanwijzingen van politie of organisatie (verkeersregelaars) dienen onverwijld te
worden opgevolgd.
16. Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico. U dient zelf voor een
adequate verzekering zorg te dragen. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel of
schade ontstaan voor, tijdens of na de optocht.
17. U dient zorg te dragen voor een vlot verloop van de optocht. Vertragende
elementen en/of het laten vallen van gaten in de optocht dient vermeden te worden. De
onderlinge afstand dient ongeveer 10 meter te bedragen.
18. Tijdens de optocht dienen de geaccepteerde normen en waarden te worden nageleefd.
Wild plassen en grof taalgebruik behoren daar zeker niet toe.

Vergunning bijlage ten behoeve van wagenbouwers
Gelet op de aan de organisatie verleende vergunning wijzen wij u als
wagenbouwer op de volgende eisen:
19. De praalwagens mogen met betrekking tot de vaste delen niet hoger zijn
dan 4 meter. Dit neemt niet weg dat met gebruikmaking van hydrauliek of
anderszins tijdens de optocht de hoogte op enig moment hoger mag zijn.
20. De breedte van de wagens mag maximaal 3 meter zijn en de lengte maximaal 12 meter,
maar in ieder geval zodanig dat een haakse bocht zonder gevaar voor publiek of
andermans eigendommen te nemen is.
21. De wielen van de praalwagens dienen bij de niet draaiende as deugdelijk afgeschermd
te zijn tot 30 cm boven het straatoppervlak.
22. Op wagens waar personen vervoerd worden dient een deugdelijke reling aanwezig te
zijn. Deze reling is tenminste 90 cm hoog boven het vloeroppervlak van de wagen en in
geval van kinderen tot 13 jaar 60 cm hoog boven het vloeroppervlak van de wagen.
23. Constructies met bewegende delen dienen tijdens het transport van de wagen
deugdelijk vastgezet te worden.
24. De wagens dienen van een dusdanige kwaliteit te zijn en zodanig geconstrueerd te zijn
dat onderweg geen verkeersgevaarlijke situaties ontstaan door bijvoorbeeld verlies van
materiaal.
25. Er mogen geen elektriciteitskabels over de grond slepen.
26. De aanwezigheid van vloeibare brandstoffen (anders dan deugdelijk en veilig
opgeslagen), ruimteverwarmingstoestellen en open vuur op de carnavalswagen is niet
toegestaan.
27. Voor zover op de wagens brandgevaarlijke installaties aanwezig zijn moet er een
poederblusapparaat met een inhoud van 6 kg op een voor een ieder duidelijke plaats op de
wagen worden meegevoerd en zijn voorzien van een geldig Keurmerk.
28. Alle wagens moeten voldoen aan de wettelijke eisen voor deelname aan het openbaar
verkeer. Let op: de tractor moet verzekerd zijn om een wagen in optocht te mogen trekken.
29. Zelfrijdend materieel (tractors, auto's etc.) dient te voldoen aan de wettelijke eisen.
Denk bijvoorbeeld aan de APK-keuring.
30. Wagens die niet aan de eisen voldoen of anderszins de (verdere) deelname aan de
optocht wordt ontzegd, worden direct van het parcours afgevoerd.
31. Chauffeurs dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
32. Bij het opstellen dienen de chauffeurs bij de wagens te blijven om zo nodig de wagens
te verplaatsen.
Daarnaast wijzen wij op de volgende afspraken:
33. Vanaf 14.00 uur opstellen rond het grasveld van het Gildeplein. Dit op aanwijzing van
bestuursleden. Het opstellen dient aan de rechterkant van de weg te gebeuren, in de
richting van het Marktpad.
34. Bij nood dient u zich op de provinciale weg (Broekstraat) rechts van de weg te houden
zodat eventuele hulpdiensten doorgang kunnen hebben.
Overtreding van de regels kan uitsluiting tot gevolg hebben.
Met inachtneming van bovenstaande regels mogen wij verwachten dat jullie en wij en
vooral ook het publiek een gezellige en veilige optocht zullen hebben. Wij wensen u veel
plezier.
Aldus vastgesteld op 25 januari 2018 te Nederasselt door Bestuur CV de Wielwaoiers

