C.V. De Breuzelère
Reglement
Lempkesoptocht Mechelen
A.

Algemeen
1. De optocht bestaat uit praalwagens en/of groepen voorzien van licht en/of geluidsinstallaties.
2. De deelnemers aan de optocht dienen zich op verzoek van de organisatie te legitimeren.
3. Personen, voertuigen, en/of afbeeldingen, van welke aard dan ook die in strijd zijn/handelen
met de openbare orde en/of goede zeden, zullen uit de optocht worden verwijderd.
4. De deelnemers dienen de aanwijzingen van de optochtleiders en verkeersregelaars ten alle
tijden op te volgen.
5. Op geen enkele wijze mogen levende dieren worden meegevoerd in de optocht.
6. Alle deelnemers dienen ervoor te zorgen dat de optocht zonder oponthoud verloopt. Alleen
kortdurende acts zijn toegestaan, zonder dat hierbij de optocht stil komt te staan.
7. Elke deelnemer blijft zelf verantwoordelijk voor zijn/haar deelname aan de optocht, dus ook
voor zijn/haar eigendommen.
8. Na afloop dient de optocht zich onmiddellijk te ontbinden en dient de bestuurder met zijn
voertuig te voldoen aan de wegenverkeerswet. Tevens dient ook de geluidsinstallatie
onmiddellijk na de optocht uitgeschakeld te worden en dienen de deelnemers de wagen te
verlaten.
9. Indien een deelnemer niet voldoet aan de voorwaarden van dit reglement kan de organisatie
deze uitsluiten van (verdere) deelname aan de betreffende optocht en ook aan alle overige
optochten binnen de Gemeente Gulpen-Wittem.
10. Bovenstaand reglement is ontleend aan de statuten en huishoudelijke reglement van de
organiserende vereniging.
11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organiserende vereniging,
daarnaast is de organisatie te allen tijde gerechtigd van dit reglement af te wijken.
12. Indien de wagen gebruik maakt van een aggregaat dient op de trekker en op de wagen zelf een
brandblusser aanwezig te zijn.
13. Op de wagen zijn in verband met de brandveiligheid de volgende zaken verboden:
Open vuur, barbecue, fakkels en lampionnen.
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Bepalingen met betrekking tot (motor)voertuigen, bromfietsen etc.
14. Deelnemende (motor)voertuigen, (tractoren, auto’s, motorfietsen, bromfietsen etc.) en hun
bestuurders dienen aan de wettelijk gestelde eisen te voldoen van de wegenverkeerswet en
verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA), die de deelname aan de optocht
afdekt. Hiertoe dienen de inschrijvers bij aanmelding een inschrijfformulier te ondertekenen
en de organisatie van alle mogelijke gevolgen van een mogelijk ongeval te vrijwaren. Voor de
duidelijkheid; voor bestuurders van voertuigen blijft artikel 8 van de wegenverkeerswet
onverminderd van kracht. Dit artikel gaat over de eisen ten aanzien van de rijvaardigheid en
het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer.
15. In de cabine van het voertuig (trekker) zijn maximaal twee personen toegestaan.
16. Alle deelnemende motorvoertuigen dienen een half uur voor het vertrek van de optocht
op het vertrekpunt aanwezig te zijn, i.v.m. een eventuele door de politie/organisatie uit te
voeren technische keuring.
17. De aan de optocht deelnemende voertuigen dienen dusdanig te zijn geconstrueerd en
bevestigd aan eventueel trekkende voertuigen, dat zij geen gevaar opleveren voor de
bestuurders, inzittenden en het langs de route opgestelde publiek.
18. De afmeting en de constructie van de voertuigen moet zodanig zijn dat deze ongehinderd de
aangegeven route kunnen passeren.
19. Het is verboden snoepgoed, drank, stickers en ander strooigoed te verspreiden, anders dan met
toestemming van de organisatie.
20. Deelnemende aanhangwagens dienen voorzien te zijn van schutborden, aangebracht aan de
zijkant van deze voertuigen, om te voorkomen dat het publiek of deelnemers onder de
voertuigen kunnen raken. Hiervan kan worden afgeweken, indien bij elk wiel dat niet voorzien
is van een schutbord, een persoon in een oranje hesje met het voertuig meeloopt.
21. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of aan straatmeubilair of
obstakels op de route. De organisatie zal indien nodig in overleg met de Gemeente trachten
eventuele obstakels langs de route te verwijderen.

C.

Bepalingen met betrekking tot alcoholgebruik
22. Voor deelnemers jonger dan 18 jaar is het verboden alcoholhoudende dranken bij zich te
hebben en te gebruiken tijdens het opstellen van de optocht en tijdens de optocht zelf.
Hiertoe dienen de inschrijvers bij aanmelding een inschrijfformulier te ondertekenen
en de organisatie van alle mogelijke gevolgen van misbruik te vrijwaren.
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D.

Bepalingen met betrekking tot geluidsoverlast.
23. Het is verboden om tijdens het opstellen van de optocht en tijdens de optocht zelf de
normen m.b.t. de geluidsgrens te overschrijden. De maximale geluidsgrens volgens de APV
is 90 DBA en deze mag niet overschreden worden. De optochtleider en de verkeersregelaars
zullen hierop toezien en zijn bevoegd om een deelnemer die niet voldoet aan de richtlijnen
voor geluid uit te sluiten van verdere deelname aan de optocht.
24. Geluidsinstallaties dienen voor aanvang van de optocht en na de ontbinding van de optocht
uitgeschakeld te zijn.

Aanvullende bepalingen voor de Lempkesoptocht in Mechelen:
1. De Lempkesoptocht in Mechelen wordt georganiseerd door Carnavalsvereniging
“De Breuzelère” (de organisatie).
2. De optocht trekt op zaterdagavond 2 maart 2019 vanaf 20.11 uur door de dorpskern van
Mechelen.
3. De deelname aan de optocht is gratis.
4. Opstellen van de optocht:
Vanaf 19.30 uur kunnen de optochtdeelnemers zich opstellen op de Bommerigerweg.
De aanrijroute is via de Eperweg en de Hurpescherweg.
De aanwijzingen van de organisatie dienen hierbij te worden opgevolgd.
Op het teken van de optochtleider vertrekt om 20.11 uur de optocht.
5. Optochtroute:
Bommerigerweg →Mr.Beukenweg→Dr.Janssenplein→Burg.Pappersweg→
Commandeurstraat→Hoofdstraat→ Ontbinding bij café de Paardestal.
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