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OPTOCHTREGLEMENT “LEMPKESOPTOCHT” CV De ÜLLE 13-02-2018
De ondergetekende van dit optochtreglement verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden in
dit reglement.
Sinds enkele jaren worden door zowel de politie als ook de Gemeente Gulpen-Wittem eisen gesteld
aan de deelnemers van optochten. Ondergetekende zorgt ervoor dat iedereen in haar/zijn groep
op de hoogte is van dit reglement. Het niet naleven van dit reglement kan leiden tot directe
verwijdering uit de Lempkesoptocht, door zowel politie, Handhaving en de organisatie.
1.

Alle wagens dienen zich achter elkaar te verzamelen op de Parkeerplaats Wittem tegenover het
Klooster. De organisatie stuurt jullie 2 identieke optochtnummers per mail toe.
Deze moeten goed zichtbaar aan de voorkant van het trekkend voertuig alsmede aan de
achterkantvan de wagen worden bevestigd.

2.

Opstellen vanaf 18.30 uur. De Brandweer heeft dan de tijd om de wagens te controleren, voordat
de 7e Lempkesoptocht om 19.30 uur vertrekt.

3.

Er nemen maximaal 18 wagens deel aan de Lempkesoptocht.

4.

Het is ten strengste verboden om tijdens de stoet: drukwerk te verspreiden, een verkoop te
organiseren, confetti uit te gooien, toeschouwers lastig te vallen, te bevuilen, te kwetsen of hun
bezittingen te beschadigen. Als een groep zich hier niet aan houdt, zullen de eventuele kosten
worden verhaald op deze groep. Hou er ook rekening mee dat wildplassen beboet kan worden
door de Boa's van de Gemeente Gulpen-Wittem. (€ 140,00 zou toch jammer zijn)

5.

Op de wagen zijn de volgende zaken verboden in verband met brandveiligheid: open vuur,
barbecue, fakkels en lampionnen

6.

Houdt het drankgebruik binnen de perken. Hou in gedachte dat openbare dronkenschap nog
steeds verboden is in Nederland. Geen alcoholgebruik onder 18 jaar. Tijdens de optocht wordt
gecontroleerd door de Handhaving van de Gemeente Gulpen-Wittem en de organisatie.

7.

Het geluidsniveau mag maximaal 90 Decibel bedragen. Tijdens de Lempkesoptocht wordt dit op
verschillende plaatsen gecontroleerd.

8.

Tijdens de Lempkesoptocht is het verplicht om carnavalsmuziek te draaien.
Er mag alleen muziek gedraaid worden tijdens de Lempkesoptocht. We verzoeken jullie het
geluid voor en na de Lempkesoptocht uit te zetten. Dit in verband met geluidsoverlast.
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9.

Iedere wagen moet minimaal begeleid worden door 1 persoon van de groep met oranje hesje.
Dit is verplicht en wordt gecontroleerd.

10. De chauffeur van de wagen dient in het bezit te zijn te zijn van een geldig tractor-rijbewijs en
dient uiteraard géén alcohol tijdens de optocht te nuttigen.
De chauffeur is verplicht het verzekeringsbewijs van de trekker ten alle tijden te kunnen tonen.
11. Indien een wagen gebruik maakt van een aggregaat, dient er tenminste één brandblusser
aanwezig te zijn op de wagen en één op het trekkend voertuig.
12. Zorg ervoor, dat de koppeling tussen de tractor en de wagen goedgekeurd is, daar hierop
gecontroleerd wordt.
13. Het bevestigen van slepende onderdelen aan de tractor of wagen is ten strengste verboden
14. Direct na de ontbinding van de stoet zo snel mogelijk de wagens van de openbare weg verwijderen.
15. Aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars dienen onmiddellijk opgevolgd te worden.
16. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (materiële) schade/diefstal
aan en/of door derden, zowel voor, tijdens en na de Lempkesoptocht.
17. Deelname aan de Lempkesoptocht gebruikt volledig op eigen risico.
18. Indien een groep door de organisatie uit de optocht wordt gezet, wordt dit door gegeven aan
alle andere carnavalsverenigingen in de Gemeente Gulpen-Wittem. Deze groep loopt het
risico de komende 3 jaren NIET mee te mogen doen aan een optocht in de Gemeente
Gulpen-Wittem.

Bestuur Lempkesoptocht

