
REGLEMENT  

Deelname Optocht HSW 2015 

Het reglement is opgesteld door de optochtcommissie van de Stichting Dorpenfeest HSW 2015  

i.s.m.  Bestuur Stichting Dorpenfeest HSW, Gemeente Slochteren en  

Politie Noord-Nederland. 

Algemeen 
Voor een ordentelijk verloop van de optocht dienen de aanwijzingen van aanwezige politie, 

verkeersregelaars en optochtbegeleiding strikt te worden opgevolgd. De begeleiders zullen 

duidelijk herkenbaar zijn. 

 

De wettelijke verordeningen op de openbare weg dienen ten alle tijde opgevolgd te worden. 

Voertuigen/materieel 

Bestuurders van voertuigen dienen: 

a. wettelijk bevoegd te zijn om het voertuig te besturen; 

b. zelf de voertuigen/het materieel te verzekeren; 

c. de deelname aan de optocht te melden bij hun verzekeraar. 

Deelnemers/bestuurders van voertuigen dienen, onderling, voldoende afstand te houden,  

van minimaal 10 meter. 

Het is ten strengste verboden onder de 18 jaar alcohol te gebruiken en ten tijde van het  

besturen van voertuigen, zowel voor als tijdens de optocht. 

Bij constatering van gebruik wordt de combinatie/deelnemer uitgesloten van deelname. 

 

Consumpties op de wagen alleen in plastic bekers. 

Het is niet toegestaan tijdens de optocht kinderen op de tractor mee te laten rijden. 

Bestuurders van voertuigen dienen erop toe te zien dat er op de voertuigen/het materieel geen 

kinderen, jonger dan 4 jaar, plaatsnemen. 

Elementen uit vorige optochten dienen van tevoren gemeld te worden bij de optochtcommissie en 

doen buiten mededinging mee. 

a. voertuigen dienen te voldoen aan de wettelijke vereisten voor deelname aan het verkeer; 

b. voertuigen/wagens dienen technisch in goede staat te verkeren; 

c. voertuigen dienen te zijn voorzien van voldoende brandstof; 

d. voertuigen/wagens: de constructies dienen degelijk en veilig te zijn;  

e. er wordt slechts één wagen achter een tractor toegestaan; 

f. de lengte van de getoonde combinatie (wagen + tractor) mag maximaal 18 meter zijn; 

g. de breedte van de getoonde combinatie mag maximaal 3 meter zijn; 

h. de maximale hoogte van wagen en opbouw bedraagt tezamen 4 meter;  

i. de opbouw en aankleding zijn minimaal 40 centimeter vanaf de grond; 

j. de naam van de straat dient duidelijk zichtbaar op de combinatie aanwezig te zijn. 

 

De aanwijzingen van aanwezige politie, verkeersregelaars en optochtbegeleiding dienen strikt te 

worden opgevolgd. 



 

Nummering wagens/deelnemers 

• Deelname zonder nummering is niet toegestaan.  

De te verstrekken nummers en afvalzakken worden op een nog nader aan te  geven 

startlocatie verstrekt. De afvalzakken dienen na afloop zelf afgevoerd te worden. 

• De wagens dienen, na afloop van de optocht,  zoveel mogelijk in de wijk te worden 

opgesteld. 

• Het opstellen van de wagens in de wijk valt onder de verantwoordelijkheid van de wijk zelf. 

Deelnemers 

Het is niet toegestaan dat deelnemers of anderen zich, tijdens de optocht, begeven op niet 

toegestane, onverantwoorde locaties (bijvoorbeeld het hangen aan wagens, het zich begeven 

tussen rijdende tractor en wagen). 

Verzekering 

De Gemeente Slochteren heeft een calamiteitenverzekering voor alle vrijwilligers en 

bestuursleden. De deelnemers op de wagen dienen WA verzekerd te zijn; deelname is op eigen 

risico. 

Het is wenselijk brood/drinken en beschermende kleding voor de deelnemers mee te geven. 

Straat/wijk 

a. De straatversiering dient in overeenstemming te zijn met het gekozen thema van het 

voertuig/materieel; 

b. het plaatsen van bogen e.d. is toegestaan mits voldaan wordt aan de minimale hoogte van 

4,25 meter en een minimale afstand van 60 centimeter vanaf de rand van het wegdek;  

c. gemeentelijke eigendommen, beplanting en andere objecten dienen onbeschadigd te blijven. 

Indien deze opgenomen worden in de versiering, dient men contact op te nemen met de 

betrokken eigenaren/instanties; 

d. regels voor (verkeers)veiligheid dienen strikt in acht te worden genomen. 

 

Overig 

Het functioneel inzetten van dieren is, na overleg met de optochtcommissie, toegestaan.  

De optochtcommissie beslist over deelname. 

Reclame is toegestaan, mits dit past in het thema van de wagen. 

De route van de optocht dient op zaterdag 6 juni 2015 vanaf 7.00 uur vrij te zijn van geparkeerde 

auto’s en andere voertuigen. De straatcoördinatoren dienen dit te communiceren naar de 

betrokken bewoners toe. Het is de verantwoordelijkheid van de wijk om te zorgen voor een vrije 

doorgang van de optocht. 

 

Aansprakelijkheid 

Deelname aan de optocht is op eigen risico. 

In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de optochtcommissie.  

Bij niet-naleving van het reglement volgt onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname aan de 

optocht.  

 

 


