HET GELE INFORMATIEBOEKJE
VOOR DEELNEMERS

Lichtjestocht
Biezenmortel / Kleuvendurp
Stichting de Kleuven

Het gele boekje voor deelnemers aan de
Lichtjestocht van de Kleuven

Op dinsdag 28 februari 2017 zal de lichtjestocht van Biezenmortel weer
gehouden worden. De lichtjestocht start om 19.30 uur en zal naar
verwachting tot 21.00 uur duren.
Onderstaande informatie is in dit gele boekje te vinden:
 Toekomstvisie
 Wat doen wij
 Wat doen jullie
 Controle
 Controlepunten
 Veiligheid
 Opstellen
 Jurering
 Ontbinding
 prijsuitreiking
 Wie doen er mee
 Geluidsmeting 2017
 Inschrijving
 Vrijwilligers
 Informatie
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Toekomstvisie:







Sprookjesachtig/feeëriek
Stijlvol
Creatief
Gezellig
Groots
Kwaliteit

De lichtjesoptocht is een jaarlijks terugkerend festijn waarbij we ieder jaar
streven naar een hoge(re) kwaliteit. Immers, dit leidt tot meer bezoekers
en deelnemers. Met andere woorden:





Kwaliteit in de optocht ˃ meer publiek
Meer publiek ˃ meer deelnemers
Meer deelnemers ˃ meer concurrentie
Meer concurrentie ˃ hogere kwaliteit

Wat doen wij?
Wij zorgen voor de organisatie van de lichtjestocht. Dit houdt in dat wij de
vergunning, de route, het opstellen, startnummers, parkeren voor
bezoekers, verkeersbegeleiders, een feestelijke opening, onafhankelijke
jury, prijzen, de afzetting van wegen, PR, sfeer, lichtgadgets verkoop,
frietwagen, gezelligheid met blaaskapellen en na afloop een feestelijke
prijsuitreiking voor onze rekening nemen.
Waar moeten deelnemers zelf voor zorgen?
Wij verwachten mooi verlichte wagens, dus snel een bouwlamp plaatsen
of een lichtslang er overheen gooien wordt niet toegestaan. Dit wordt
tijdens de wagencontrole bekeken. Niet goed: géén startnummer. De
lichteffecten mogen in de meest voorkomende vormen. Hierbij valt te
denken aan LED-licht, kerstverlichting, neonverlichting, lichtslangen of
indirecte verlichting.
Deelnemers zorgen ook voor deugdelijke aggregaten met voldoende
brandstof (bijtanken tijdens de optocht is streng verboden!).
Uiteraard is een verzekering verplicht, zowel voor de wagen als voor
opzittenden.
Dweilwagens, zuipketen en dergelijke krijgen geen startbewijs.
Het trekkend voertuig is onderdeel van het geheel, dus dient ook als
zodanig te worden beveiligd en ‘aangekleed’.
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Muziek dient op het onderwerp gericht te zijn, eventueel afgewisseld met
carnavalsmuziek, en is van een beperkt geluidsniveau (100 dB C).
Inschrijfgeld:
De Kleuven streven ernaar een Lichtjestocht te organiseren die voor
iedereen toegankelijk is. Dankzij sponsoren uit Biezenmortel en omgeving
kunnen wij niet alleen de Lichtjestocht, maar ook andere activiteiten
tijdens carnaval organiseren. Door stijgende kosten voor met name
veiligheidsmaatregelen is, na steekproefsgewijs navraag bij enkele trouwe
deelnemers, besloten om vanaf dit jaar ook een klein inschrijfbedrag te
vragen aan de deelnemers van de Lichtjestocht. Daarmee kunnen we ook
in financieel opzicht de Lichtjestocht mogelijk blijven maken. Het bedrag
van €20,- geldt voor alle deelnemende wagens aan de Lichtjestocht en
dient bij de wagencontrole contact overhandigd te worden aan de
controleurs.
Wagencontrole:
Controleurs maken vooraf een afspraak en bezoeken alle creaties in de
week voor carnaval. Hierbij dient de contactpersoon aanwezig te zijn.
Niet goed = geen startnummer.
Controlepunten:
 Brandveiligheid:goedgekeurde poederblusser (min. 6 liter) aanwezig
op de wagen (ook tijdens de optocht)
 Afmeting: maximale hoogte 4 meter, maximale breedte 3,20 meter
 Verlichting: voldoende uitgelicht
 afscherming tractor en wagen: 30 cm (lees: krathoogte) rondom
 opgang naar de wagen liefst achter de wielen, maar in ieder geval
op een veilige plek
 truck-trailer combinatie moeten lopend begeleid worden bij alle
wielen
 valbeveiliging / hekwerk wagen min. 1 meter hoog
 sponsorborden: max. 2 m²
Veiligheid:
Veiligheid is zeer belangrijk. Veiligheid is van belang voor deelnemers,
publiek, organisatie, maar ook omwonenden en gemeente. Hierom zijn
onderstaande maatregelen getroffen en moeten alle deelnemers hieraan
voldoen.
Brandveiligheid:
 Een aggregaat mag vanaf start tot ontbinding nooit
bijgevuld worden. Het brandgevaar is simpelweg te groot.
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 Op of bij de wagens of tractoren mogen tijdens de optocht geen
jerrycans en of andere verpakkingen met brandbare vloeistof
aanwezig zijn.
 Er mag op geen enkele manier open vuur (bijv. fakkels) worden
meegevoerd in de optocht. Ook het afsteken van vuurwerk is
verboden.
 De creatie dient brandveilig te zijn en ten minste voorzien te zijn
van een goedgekeurde poederblusser van minimaal 6 liter.
Deelnemersveiligheid
 Er geldt een absoluut alcoholverbod voor bestuurders van
deelnemende voertuigen. Beschonken en/of anderszins onbekwame
bestuurders en/of leiders worden direct van hun taak ontheven,
krijgen een bekeuring en de deelname van de hele groep wordt
ontzegd.
 Door personen beneden de leeftijd van 18 jaar die aan de optocht
deelnemen, mogen absoluut geen alcoholhoudende dranken worden
gebruikt. Bij overtreding worden deze personen uit de optocht
verwijderd.
 Vanwege veiligheidsredenen wordt het drankgebruik door andere
deelnemers tijdens de optocht sterk ontraden. De jury let tevens op
opzichtig alcoholgebruik. De gemeente Haaren streeft naar een
alcoholblinde optocht.
 DJ en contactpersoon dienen nuchter / aanspreekbaar te zijn tijdens
de optocht.
 De vooraf opgegeven contactpersoon moet tijdens de optocht op of
bij de wagen aanwezig zijn.
 Het is op of langs de wagen. Niet steeds erop, eraf.
 Personen die voor de veiligheid langs de wielen van de
truckcombinaties lopen, dienen nuchter en duidelijk zichtbaar met
veiligheidsvestjes te zijn.
Vervoersveiligheid
 Het vervoer van personen voor en na de optocht op wagens is niet
toegestaan op de openbare weg. Tijdens de optocht is het, middels
de vergunning, natuurlijk wel toegestaan.
 Tijdens de optocht geldt dat de maximale hoogte 4.00 meter is in
verband met de spoorwegovergang en bomen langs de route.
Als maximale breedte geldt 3,20 meter. Creaties die deze
afmetingen te boven gaan worden niet toegelaten tot de start. Met
betrekking tot de lengte van een creatie wordt geen afmeting
vastgesteld. Globaal wordt gesteld dat de route zonder oponthoud
doorlopen moet kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
bochten die gemaakt moeten worden.
 Alle aan de optocht deelnemende voertuigen en aanhangers dienen
te voldoen aan alle technische eisen, welke daarvoor in de
Wegenverkeerswetgeving zijn gesteld:
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o door de respectievelijke eigenaar(s) houder(s) WA verzekerd
te zijn overeenkomstig de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen; eigenaar(s) houder(s) dienen vóóraf bij hun
verzekeringsmaatschappij te informeren of zij tijdens het
deelnemen met een voertuig aan een carnavalsoptocht tegen
wettelijke aansprakelijkheid verzekerd zijn;
o bestuurd te worden door personen die in het bezit zijn van het
voor het betreffende voertuig vereiste rijbewijs.
o de voertuigen dienen aan de voor- en achterzijde van voor- en
achterverlichting te zijn voorzien tijdens het rijden op de
openbare weg.
o De bestuurder van een voertuig moet vanuit zijn
zitplaats direct zicht op de weg hebben.
Alle creaties dienen rondom te worden afgeschermd tot op een
hoogte van 30 cm van het wegdek (lees: krat-hoogte).
Wanneer sprake is van een trekkend voertuig en een aanhanger
dient een splitpen gebruikt te worden.
Uitstekende, scherpe voorwerpen (stangen, punten e.d.) zijn
verboden.
Uiteraard dient de creatie in alle opzichten veilig te zijn.

Overige eisen
 Deelnemers dienen zich in hun activiteiten en uitingen te onthouden
van discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht, burgerlijke staat, seksuele voorkeur of
welke grond dan ook.
 De optochtcommissie begeleidt het opstellen.
 Er worden zowel vooraf als tijdens de optocht geluidsmetingen
verricht.
 Voorafgaand aan de optocht wordt een blaastest afgenomen bij de
chauffeurs.
 Iedere aanwijzing m.b.t. de openbare orde en veiligheid door of
namens de brandweer, politie en/of optochtcommissie gegeven,
dient stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.
 Het gooien van snoep, confetti en papiersnippers is niet toegestaan.
 Sponsorborden dienen maximaal twee vierkante meter te beslaan.
Wel mogen dit meerdere kleine bordjes zijn als samen het
oppervlakte niet groter wordt dan 2 m².
 Wildplassen is verboden. Bij de opstellocatie zal een
toiletgelegenheid aanwezig zijn.
Opstellen:
Voorafgaand aan de optocht ontvangt iedere deelnemer bericht waar de
opstelplaats is en hoe deze te bereiken valt. In het algemeen zal gelden
dat ‘kleine’ creaties vanaf 18.00 uur opstellen in de lus Winkelsestraat.
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‘Grote’ creaties stellen op in de Capucijnenstraat vanaf 18.00 uur. De
aanrijdroute voor de Capucijnenstraat is vanaf het spoor!
Wees op tijd aanwezig. Dat betekent dus niet te vroeg (niet vóór 18.00
uur!) maar zeker niet te laat. Dit alles heeft verband met de afsluiting van
de openbare weg en de start van de optocht.
Om uiterlijk 19.00 uur moet iedereen startklaar zijn. Na een feestelijk
startsein zal de lichtjestocht gaan rijden.
Jurering
De jury geeft zowel kwaliteitspunten als minpunten.
Kwaliteitspunten kunnen worden behaald op:
-verlichting:
 geeft de creatie sfeer aan de lichtjestocht?
 is het licht passend, functioneel en verzorgd?
 lichteffecten
-het idee:
 thema, motto of actualiteit
-totale indruk:
 vormgeving en afwerking
 presentatie
 passende muziek
 uitstraling van de deelnemers
Minpunten worden gegeven voor:
-Alcoholgebruik:
 onder 18 jaar alcohol ˃ minpunten
 opzichtig alcohol gebruik ˃ minpunten
 drank chauffeur ˃ politie en diskwalificatie
-Geluid:
 boven de norm
 Boem Boem muziek (niet carnavalesk of themagericht)
-Onaanvaardbaar gedrag (ruzie, provoceren)
Ontbinding van de optocht:
De lichtjestocht eindigt pas bij de rotonde CapucijnenstraatBiezenmortelsestraat. Dus geen stop bij de Vorselaer. Veilig uitstappen
kan pas bij de bushalte Biezenmortelsestraat (bij de rotonde eerste afslag
rechts).
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Prijsuitreiking:
±22.00 uur prijsuitreiking in De Vorselaer.
Wie doen er mee?
 De 20 besten van 2016
 Nieuwe groepen uit Biezenmortel die zich tijdig hebben aangemeld
 De mooiste creaties van de overige aanmeldingen
Geluidsmetingen:
De gemeente Haaren laat geluidsmetingen uitvoeren. Tijdens het opstellen
wordt de mogelijkheid gegeven om het geluidsniveau af te stellen. Let op:
het geluidsniveau en de muziekkeuze kunnen tussen de huizen harder
overkomen dan bij het opstellen! Bij geluidsovertredingen wordt een
bekeuring toegezegd. Deze wordt achteraf uitgegeven door de politie.
Degene die bij inschrijving opgegeven is als DJ is te allen tijde
verantwoordelijk voor het geluidsniveau.
Aangezien de vergunningafgifte door de gemeente Haaren gestopt kan
worden wegens te hard geluid zijn wij genoodzaakt de volgende regels te
hanteren:
 Deelnemers die boven de geluidsnorm zitten betalen het
daaropvolgende jaar €250,00 borg (deze wordt alleen terugbetaald
als de geluidsnorm tijdens de optocht niet word overtreden)
 Wordt de norm wederom overtreden betaalt men het
daaropvolgende jaar €500,00 borg
 Als men voor de derde keer boven de norm zit wordt men
uitgesloten van de optocht.
Aanmelden van deelnemers
Aanmelden geschiedt door het geheel invullen van het inschrijfformulier
dat te vinden is op onze site: www.dekleuven.nl.
De aanmelding dient uiterlijk op 03 februari 2017 binnen te zijn.
Naast het inschrijfformulier dient men ook een kopie van het rijbewijs van
de chauffeur en een kopie van het verzekeringsbewijs meegestuurd te
worden. Zonder deze bijlagen is het inschrijfformulier niet compleet.
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Vrijwilligers gevraagd!
Om een grootse lichtjestocht te kunnen organiseren is er hulp nodig van
veel vrijwilligers. Denk hierbij aan verkeersbegeleiders,
optochtbegeleiders, wagencontroleurs, opbouwers, PR mensen en
juryleden. Mocht je iemand kennen die graag een steentje bij wil dragen
aan de lichtjestocht? Laat deze persoon dan even mailen naar ons
e-mailadres. Wij zullen dan contact opnemen met deze persoon. Niet
alleen tijdens de lichtjestocht, maar ook bij de voorbereiding kunnen wij
alle hulp gebruiken.
Zonder vrijwilligers kan de lichtjestocht niet doorgaan…..
Voor meer informatie:
www.dekleuven.nl
Mailen kan naar: optocht@dekleuven.nl

Gele boekje 2017

Lichtjestocht de Kleuven Biezenmortel

9

