Reglement Optocht Braamt.

1. Voor de optocht van CV de Nottekrakers is het als bijlage bijgevoegde “Basisreglement
carnavalsoptochten binnen de gemeente Montferland” van kracht.
2. Enige vorm van vuur of open vuur is overeenkomstig dit reglement in de optocht niet
toegestaan. Dit is ook van toepassing op vuurwerk.
3. Het strooien van confetti is toegestaan, met uitzondering van de Hooglandseweg, maar
dient zoveel mogelijk beperkt te worden.
4. Vrachtauto's worden niet toegelaten in de optocht.
5. Alcohol gebruik onder de 18 jaar is sinds 1 januari 2014 wettelijk niet meer toegestaan.
6. Het is niet toegestaan om personen te vervoeren op de carnavalswagen voor en na de optocht.
7. Wagens vanuit de plaatsen Kilder, Wehl en Beek aanrijden vanuit Kilder via de Hooglandseweg.
Alle overige deelnemende wagens aanrijden via de Zeddamseweg richting Zeddam dan bij de
rotonde de Hooglandseweg richting de opstel positie.
8. Alle wagens, groepen en overige deelnemers dienen uiterlijk 13:30 uur aanwezig te zijn op hun
startpositie.
9. Voor deelname aan de optocht dient u minimaal een WA-verzekering af te sluiten.
Prijzen optocht.
Tijdens de ledenvergadering op vrijdag 28-9-2007 heeft de ledenvergadering besloten het prijzengeld
voor de wagens en groepen tijdens de optocht af te schaffen en voor de wagens en groepen
uitsluitend bekers beschikbaar te stellen. Voor de eerste 3 wagens zullen bekers beschikbaar gesteld
worden. Hetzelfde geldt voor de eerste 3 groepen. Het prijzengeld voor de enkelingen en paren blijft.
Dit resulteert in de volgende prijzen
Wagens:
Bekers voor plaats 1 t/m 3. De eerste plaats krijgt tevens een wisselbeker. Na 3 maal aaneengesloten
als eerste te zijn geëindigd mag de wisselbeker worden behouden.
Groepen:
Bekers voor plaats 1 t/m 3.
Aan de overige wagens en groepen wordt een herinnering uitgereikt.
Paren en enkelingen:
1ste prijs € 15,00
2de prijs € 10,00
3de prijs € 7,50
De prijsuitreiking vindt plaats na afloop van de optocht vanaf 18.00 uur in de residentie Diamond
Hall .
Bestuur CV De Nöttekrakers.

Basisreglement carnavalsoptochten binnen de gemeente Montferland
Verboden
1. De aanwezigheid van een gas- of luchtkanon is niet toegestaan.
2. Enige vorm van vuur of open vuur in de optocht is niet toegestaan.
3. Bestuurders van voertuigen en toezichthouders mogen tijdens de optocht niet onder invloed zijn
van alcohol en mogen tijdens de optocht geen alcoholhoudende drank gebruiken. Bij overtreding
van deze bepaling zal de bestuurder niet mogen worden vervangen, doch zal het voertuig en de
daarbij behorende groep uit de optocht moeten worden verwijderd. Deelnemers die in kennelijke
staat van dronkenschap verkeren of zich op andere aanstootgevende wijze gedragen, kunnen door
de organisatie of de politie uit de optocht worden verwijderd.
4. Deelname met zogenaamde drankwagens, al dan niet voorzien van een tapinstallatie, is niet
toegestaan. Onder drankwagen wordt het verstaan: een wagen die wordt gebruikt voor deelname
aan de carnavalsoptocht, waarin of waarop een tapinstallatie en/of grote hoeveelheden drank
aanwezig is. Alcoholhoudende drank mag slechts beperkt, en in ieder geval niet zichtbaar voor het
publiek aanwezig zijn op de wagen.
5. Het nuttigen van drank is alleen toegestaan uit kunststof bekers en/of blik.
Verplichtingen
6. De deelnemende voertuigen moeten rijtechnisch in voldoende staat van onderhoud verkeren. De
opbouw moet aan de eisen van goed en veilig werk voldoen. De optochtcommissie en de politie
Montferland wordt voldoende gelegenheid geboden de voertuigen te controleren.
7. Indien een voertuig met opbouw is voorzien van een zelfstandige energievoorziening, zoals een
accu, aggregaat, etc. of op andere wijze verhoogd brandrisico loopt, dient een deugdelijke
brandblusser binnen handbereik op het voertuig aanwezig te zijn.
8. Getrokken voertuigen dienen op deugdelijke wijze gekoppeld te zijn aan het trekkende voertuig.
9. Indien deelnemers op een getrokken wagen of zelfrijdend voertuig meerijden, moet dit voertuig
zodanig zijn gebouwd dat de deelnemers op een veilige manier kunnen opstappen, afstappen en
staan.
10. De muziekboxen dienen naar voren en achteren te worden gericht. Indien de muziek te luid ten
gehore wordt gebracht, te weten meer dan 100 dB(A), kan de deelnemer door de organisatie of de
politie uit de optocht worden verwijderd.
11. De bestuurders van de voertuigen moeten voldoende uitzicht hebben om zo de nodige
voorzichtigheid te kunnen betrachten, mogelijk door middel van spiegels.
12. De voertuigen worden door minimaal twee toezichthouders begeleid.
13. De toezichthouder dient duidelijk herkenbaar te zijn.
14. Iedere deelnemer aan de optocht dient de aanwijzingen van de politie, brandweer en begeleiding
op te volgen.
15. De bestuurder van het voertuig moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
16. Iedere deelnemer aan de optocht is verplicht de aangegeven route te volgen.
17. Deelnemers moeten aangesloten blijven in de optocht en mogen de optocht niet verlaten, tenzij de
deelnemer toestemming heeft van het bestuur of de optochtcommissie.
18. Er mag niets van de wagens te worden gegooid, met uitzondering van snoep van de Prinsenwagen.
19. Bij calamiteiten dient eenieder die deelneemt aan de optocht zich rechts van de weg op te stellen
om vrije doorgang te verlenen aan brandweer, ziekenwagen, politie en/of EHBO.
20. Deelnemers dienen zich te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA).
21. Het niet opvolgen van bovengenoemde verplichtingen en verboden heeft tot gevolg dat de
betreffende persoon/groep wordt uitgesloten van deelname aan de optocht of zijn/haar deelname
aan de optocht direct moet beëindigen op vordering van de organisatie of de politie.

Aanbevelingen
22. Na ontbinding van de carnavalsoptocht gelden bij gebruik van de voor het verkeer openstaande
wegen en straten de normale wettelijke verkeersvoorschriften voor de bestuurder en het voertuig.
Aanbevolen wordt, ook vanuit het oogpunt van juridische aansprakelijk, daaraan ook te voldoen
(bijvoorbeeld in voorkomende gevallen voertuig voorzien van deugdelijke verlichting).
23. Na ontbinding van de optocht wordt aanbevolen de voertuigen zo spoedig mogelijk af te voeren
via een van te voren afgesproken route.

