REGLEMENT
OPTOCHT EMPELDONK
2019
1. Algemeen
1.1

1.2

1.3

1.4

Voor het deelnemen aan een carnavalsoptocht in de gemeente Meijerijstad is door de gemeente
Meijerijstad een reglement opgesteld. ( zie website ) De doelstelling van dit reglement is het
gezellig, maar ook ordelijk en veilig verloop van de optochten. Carnavalsvereniging ‘De Uilen van
Empeldonk’ heeft alle regels uit het reglement van de gemeente Meijerijstad overgenomen en
daar de eigen aanvullende regels aan toegevoegd in dit ‘REGLEMENT OPTOCHT EMPELDONK’
De inschrijver (verantwoordelijke contactpersoon) en deelnemer van de optocht verklaart, door
ondertekening van het inschrijfformulier van de organisatie van de Empeldonkse
carnavalsoptocht, kennis te hebben genomen van de inhoud van dit reglement en zich hieraan te
houden op straffe van uitsluiting van deelname aan de optocht. Uitsluiting geschiedt door de
organisatie van de optocht, al dan niet in samenwerking met de politie en/of gemeentelijk
toezichthouders.
Naast de chauffeur is er bij iedere wagen een contactpersoon aangegeven die tijdens de optocht
door de organisatie of beveiliging kan worden aangesproken op veiligheid, gedrag, geluid, en
andere zaken van de desbetreffende wagen. Zijn naam en telefoonnr. worden aangegeven bij de
inschrijving.
De organisatie van de carnavalsoptocht is in handen van CV ‘De Uilen van Empeldonk’.
De optocht vindt plaats op carnavalsmaandag. De deelnemers dienen om 11.30 uur aanwezig te
zijn t.b.v. de opstelling. De optocht start om 13.00 uur.

2. Inschrijving
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

Inschrijving kan uitsluitend plaatsvinden op de door de organisatie tevoren bekend te maken
plaats en tijd. Uitzondering hierop zijn enkelingen en kleine groepen (2 tot 4 personen), deze
kunnen op de dag van de optocht inschrijven tot 1 uur voor aanvang van de optocht.
De inschrijver moet zich identificeren met een volgens de wet op de identificatieplicht geldend
document waarvan een kopie zal worden gemaakt. Deze inschrijver zal tevens worden
aangemerkt als contactpersoon en is als zodanig tevens verantwoordelijke.
Elke wagen die op de door de organisatie vastgestelde datum plaats en tijd ingeschreven heeft,
volgens de dan geldende regels, zal door de organisatie worden bezocht op een door de
organisatie vastgestelde dag en tijd. De inschrijver moet bij dit bezoek aanwezig zijn en de
wagen(s) dienen al in een ver gevorderd stadium te zijn. De bezichtiging heeft als doel een
algehele indruk te krijgen van de wagen(s) en te beoordelen of de deze voldoen aan de normen
van de organisatie. Dit omvat geen volwaardige technische- en/of veiligheidskeuring.
Bij constatering van kleine onvolkomenheden kan de organisatie aanwijzingen geven om een
wagen alsnog te laten voldoen aan de normen. Deze aanwijzingen moeten opgevolgd worden.
Indien de organisatie van mening is dat de wagen definitief niet voldoet aan de norm wordt er
geen startnummer verstrekt en is inschrijver uitgesloten van deelname.
Een wagen kan in de rubriek wagens worden ingedeeld als het oppervlak van de wagen minimaal
8 vierkante meter bedraagt. Het trekkend voertuig behoort aanzienlijk kleiner te zijn (in een
passende / juiste verhouding) als de wagen die wordt voortgetrokken of het geen wordt
uitgebeeld.
Elke deelnemer dient een carnavaleske en uniforme uitstraling te hebben en een verrijking van de
Empeldonkse carnavalsoptocht te zijn. De organisatie heeft het recht een deelnemer, die hieraan
niet voldoet niet tot deelname toe te laten en/of van verdere deelname uit te sluiten.
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2.6

2.7

Het inschrijfformulier en het bevestigingsbericht voor deelname (indien afgegeven) moeten bij
aanvang van de optocht meegebracht worden, en op verzoek aan de Jury en /of organisatie
getoond worden. Tevens dient de getekende chauffeursverklaring uiterlijk Dinsdag voor carnaval
ingeleverd te worden ivm het aanleveren van deze verklaring bij de Politie. De chauffeur dient zich
op verzoek te kunnen legitimeren middels een geldig rijbewijs.
Het maximaal aantal deelnemers is 50 per wagen. De organisatie kan besluiten de wagen die
hieraan niet voldoet niet tot deelname toe te laten en/of van verdere deelname uit te sluiten.
Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de organisatie kan daar vanaf geweken worden.

3. Algemene regels voor deelname aan de optocht
3.1

3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

3.9
3.10
3.11

3.12

3.13
3.14

3.15
3.16
3.17

Deelname aan de optocht is uitsluitend toegestaan indien, na inschrijving, een door de organisatie
verstrekt startbewijs dan wel startnummer is verkregen. Het startbewijs, dan wel startnummer,
dient op een duidelijke voor een ieder zichtbare wijze te zijn bevestigd aan de carnavalswagen /
praalwagen, dan wel te worden meegedragen door de lopende deelnemer.
Het is de deelnemers niet toegestaan om van de in de vergunning vastgestelde route af te wijken.
Het is niet toegestaan om andere materialen dan confetti, serpentine en kleine versnaperingen te
strooien. Het uitdelen van versnaperingen en dergelijke is wel toegestaan, dat dient zodanig te
geschieden dat daardoor geen letsel of schade aan personen of goederen wordt toegebracht en
dat het publiek en vooral kinderen niet op de rijbaan hoeven te komen.
Het is verboden alcohol voorhanden te hebben of te nuttigen voor een iedere deelnemer aan de
optocht.
Speciaal daartoe ingericht wagens waarop zuipfeesten gehouden worden zijn niet toegestaan.
Zogenaamde inkoopwagens worden niet toegestaan. Dit zijn wagens waarin de deelnemers
betalen om mee te lopen met de optocht en waar aan de deelnemers drank verstrekt wordt tijdens
de optocht.
Gebruik van glaswerk op en rond de wagens door deelnemers aan de optocht is verboden.
Gebruik van geluidsapparatuur is uitsluitend toegestaan gedurende de deelname aan de optocht.
Ook tijdens de opstelling dient het geluid uit te staan, en pas bij het passeren van de start te
worden aangezet. Bij het passeren van het bord einde optocht dient de geluidsinstallatie weer uit
te staan.
Alle deelnemers dienen de wagen te verlaten bij het bord einde optocht. Het is verboden om op
de wagen aanwezig te zijn als deze rijdt buiten de door de organisatie aangegeven optocht route.
Deelnemers die wangedrag vertonen kunnen door de organisatie en/of politie worden verwijderd
uit de optocht.
Als de bestuurder van een voertuig een beperkt uitzicht heeft (aan de voor- dan wel achterzijde) is
het verplicht om minimaal 4 personen van ten minste 18 jaar te laten meelopen om aanwijzingen
te geven aan de bestuurder, zowel voor de veiligheid van de deelnemers als voor de veiligheid
van de toeschouwers.
De objecten die op of aan de carnavalswagens / praalwagens zijn bevestigd, dienen veilig te zijn
en worden beschouwd als lading van de wagen. De organisatie en de politie behouden zich het
recht voor om door hen als onveilig beoordeelde carnavalswagens/praalwagens uit te sluiten van
deelname aan de optocht en te (laten) verwijderen uit de optocht.
Ronddraaiende elementen en aandrijvingen op de carnavalswagens/praalwagens dienen op
deugdelijke en veilige wijze te zijn afgeschermd.
De carnavalswagens / praalwagens hebben de volgende afmetingen: ( alleen in overleg en na
goedkeuring met de organisatie kan hier van worden afgeweken )
- Advies bouwhoogte is maximaal 5,00 meter;
- Advies breedte is maximaal 3,10 meter;
- Advies lengte is maximaal 22 meter, inclusief trekkend voertuig.
Het is de deelnemers niet toegestaan om teksten en/of afbeeldingen te gebruiken die
discriminerend en/of aanstootgevend en/of beledigend kunnen zijn voor personen, groepen,
religies en dergelijke, dit ter beoordeling van de organisatie van de carnavalsoptocht.
De deelnemers moeten voor deelnemende (motor)rijtuigen een W.A. verzekering of
praalwagenverzekering hebben afgesloten en de bestuurder(s) van een tractor, vracht- of
personenauto moet(en) in het bezit zijn van een geldig rijbewijs van desbetreffende categorie.
Groepen deelnemers waarin jeugdigen vertegenwoordigd zijn met een leeftijd van 12 jaren of
jonger, worden door tenminste 2 volwassenen begeleid gedurende de deelname aan de optocht.

Pagina 2 van 5

Reglement Optocht Empeldonk

versie 19.01

3.18 Door een deelnemer tijdens de optocht ten gehore gebrachte muziek dient bij voorkeur
carnavalsmuziek te zijn. Het maximale geluidsniveau is 95 dB gemeten op 1 meter afstand.
3.19 Het maximale generator vermogen wat toegestaan is op een wagen is 20 KVA. Gebruik van een
zwaardere generator kan tot uitsluiting leiden van de Optocht, Dit is ter beoordeling van de
organisatie
3.20 Door elke deelnemer dient rekening te worden gehouden met de verkeersdrempels die op de
optochtroute liggen, zijschotten moeten hiermee minimaal 30 cm. boven het wegniveau worden
uitgevoerd.
3.21 Beschadigde, niet afgewerkte of onverzorgde wagens worden niet tot de optocht toegelaten.
3.22 Reclame in de optocht is niet toegestaan.
3.23 De Organisatie heeft het recht om inschrijfgeld te vragen voor deelname aan de optocht. De
organisatie geeft aan voor welke categorie deelnemers deze regel geldt.

4. Jurering en Uitslag
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Bij de jurering wordt op de volgende onderdelen gelet:
- het idee (carnavalesk, actueel en /of origineel, Jaarlijkse thema)
- de uitvoering (netjes, kleurrijk)
- de afwerking (verzorgd)
- de deelnemers (kleding, gedrag)
- de muziekkeuze (carnavalesk)
Het geheel moet komisch van karakter zijn, dient positief gebracht te worden, mag voor niemand
kwetsend zijn, moet in een oogopslag de inhoud tonen en dient met weinig tekst toch
veelzeggend te zijn.
Het zichtbaar en/of overmatig gebruik van alcoholische drank voor en tijdens de optocht kan
leiden tot puntenaftrek of uitsluiting uit de uitslag.
Alle deelnemers die bij een startnummer horen, worden in de beoordeling van de jury, alsmede in
de beoordeling volgens het reglement meegenomen.
Met betrekking tot de jeugdgroepen geldt dat volwassen begeleiders wel verkleed mogen
meelopen, maar het accent moet duidelijk bij de jeugd liggen (ter beslissing door de jury).
Bij het ophalen van een eventuele prijs dient het inschrijfformulier te worden overhandigd.
De door de jury te bepalen uitslag is voor iedereen bindend.

5. Openbare orde en veiligheid
5.1

5.2

5.3
5.4
5.5
5.6

De constructie van een carnavalswagen moet zijn afgestemd op het aantal personen dat op de
wagen aanwezig is tijdens de optocht. Dit geldt tevens voor de genomen veiligheidsmaatregelen.
Het bezoek van de organisatie vooraf op de bouwlocatie omvat geen volwaardige technischeen/of veiligheidskeuring. Deelnemers blijven zelf verantwoordelijk voor de technische staat en de
veiligheid van hun carnavalswagen.
Voor, tijdens en na de optocht gelden de normale wettelijke bepalingen met de bijzondere nadruk
op artikel 61b van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990).
§ 31. Vervoer van personen in of op aanhangwagens en in laadruimten
Artikel 61b
1. Het is verboden personen te vervoeren in de open of gesloten laadruimte van een
motorvoertuig of bromfiets en in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig
of bromfiets.
2. Het eerste lid is niet van toepassing;
d. in het geval het vervoer van personen geschiedt in het kader van een evenement
of optocht waarvoor een vergunning op grond van een gemeentelijke verordening
is afgegeven.
Het is niet toegestaan wagens op te bouwen/monteren bij de opstelplaats. Dit om een goede
doorstroming te behouden. Eventuele montage kan op industrieterrein “Molenakker”.
Tijdens de optocht dient de afstand met de zich voor U bevindende deelnemer ± 10 meter te
bedragen. Zulks op aanwijzing van de organisatie.
Voor de chauffeur gelden de normale wettelijke bepalingen voor wat betreft het voortbewegen van
het voertuig. Hij dient voor en tijdens de optocht bij zijn voertuig te blijven.
Het is absoluut niet toegestaan voor, tijdens of na de optocht vervuilende activiteiten te ontplooien
(dit in de ruimste zin van het begrip vervuilend). Constatering hiervan leidt dit tot onmiddellijke
uitzetting uit de optocht.
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5.7

Men dient altijd het aanwezige publiek te respecteren. Ook het geluidsniveau dient U binnen de
normen te houden.
5.8 Men is verplicht langs het door de organisatie aangegeven eindpunt te komen, wanneer hier
geconstateerd wordt dat men tijdens de optocht al bezig is geweest met (gedeeltelijke) afbraak
van de wagen, volgt uitsluiting van de eventueel toegekende prijs.
5.9 Indien zich problemen voordoen met een wagen, waardoor een normale doorstroming wordt
belemmerd, kan dat voor de organisatie aanleiding zijn de deelnemer de aanwijzing te geven de
optocht al dan niet tijdelijk te verlaten.
5.10 Deelnemers die wangedrag vertonen kunnen door de organisatie en/of politie en/of gemeentelijke
toezichthouders worden verwijderd uit de optocht.
5.11 De organisatie is verplicht i.v.m. de evenementenvergunning van de gemeente Meierijstad een
deelnemer die in één van de optochten in de gemeente Meierijstad is verwijderd, niet te laten
starten in de Empeldonkse optocht.

6. Brandveiligheid
6.1

6.2
6.3
6.4
6.5

Op elke grote wagen dient ten minste één goedgekeurde poederblusser met een inhoud van
minimaal 6 kg ABC-poeder aanwezig te zijn. Op een kleinere wagen kan worden volstaan met
een goedgekeurde poeder-blusser met inhoud van minimaal 2 kg ABC-poeder. Elk ander object,
niet zijnde een wagen, dient eveneens van een dergelijk blusmiddel te zijn voorzien, indien
gebruik wordt gemaakt van brandbare vloeistoffen en/of gassen.
Het gebruik van open vuur / afsteken van vuurwerk is niet toegestaan.
In geval dat stroomaggregaten worden gebruikt, is het bijvullen van deze aggregaten tijdens de
optocht in geen geval toegestaan.
De stroomaggregaten dienen te zijn voorzien van een deugdelijke isolatiebewaking.
Bij gebruik van gasflessen dient elke fles goedgekeurd te zijn. Tevens dienen er deugdelijke /
goedgekeurde slangen, slangenklemmen en reduceerinrichtingen te worden gebruikt.

7. Aansprakelijkheid en schade
7.1
7.2

7.3

De deelnemers van de Empeldonkse carnavalsoptocht vrijwaren de gemeente Meijerijstad van
aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen (ook van derden en/of toeschouwers), welke
het gevolg is van deelname aan de optocht.
CV ‘De Uilen van Empeldonk’ is niet aansprakelijk voor enige schade, toegebracht aan of door de
deelnemers of enige zaken van de deelnemers. Door ondertekening van het inschrijfformulier
vrijwaart de deelnemer de organisatie van aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen (ook
van derden / toeschouwers), welke het gevolg is van deelname aan de optocht.
Alle schade veroorzaakt door of namens de deelnemer zal door of namens de deelnemer worden
vergoed aan de zakelijk gerechtigde. Indien de organisatie aansprakelijk wordt gesteld voor
dusdanige veroorzaakte schade, dan zal deze schade op de deelnemer, de contactpersoon
(verantwoordelijke) welke zich heeft ingeschreven volgens punt 2.2 van dit reglement, worden
verhaald, zulks ter beoordeling van de organisatie.

8. Slotbepalingen
8.1

8.2
8.3
8.4

Door de organisatie van de carnavalsoptocht zal toezicht worden gehouden op de naleving van
dit reglement. De deelnemers dienen alle aanwijzingen gegeven door of vanwege burgemeester
en wethouders aangewezen ambtenaren, de organisatie, de politie en de brandweer terstond en
stipt op te volgen.
Indien een deelnemer aanwijzingen niet opvolgt en/of handelt in strijd met de bepalingen of de
geest van dit reglement kan de organisatie de deelnemer met onmiddellijke ingang uitsluiten van
verdere deelname en prijzengeld.
Verder kan de organisatie besluiten deelnemers die aanwijzingen niet opvolgen of het reglement
niet naleven als groep, persoon als individu of als lid van een bepaalde groep uit te sluiten van
deelname aan de Empeldonkse optocht voor één of meerdere jaren.
In alle zaken, waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisatie.
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Carnavalsvereniging ‘De Uilen van Empeldonk’
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