Voorwaarden voor deelname aan de optocht
Carnavalsvereniging Het Olde Tollus

De hieronder vermeldde voorwaarden zijn mede tot stand gekomen in samenwerking met
de politie Regio Oost-Nederland, district Gelderland-Midden, werkeenheid Rivierenland-Oost.
Daarom is het van belang te weten, dat wij van de deelnemers, in welke vorm of manier dan ook
aan deze optocht verwachten zich strikt te houden aan de hieronder gestelde voorwaarden en
tevens is en blijven de regels gesteld in de Wegenverkeerswetgeving en de Algemene
Plaatselijke Verordening Zevenaar 2018 van toepassing.
De onderstaande regels zijn opgesteld ter voorkoming van ongevallen en voor u
veiligheid en die van de bezoekers van onze optocht.
1. De aan deze optocht deelnemende motorrijtuigen, voertuigen, dienen te voldoen aan de
eisen die gesteld zijn aan die motorrijtuigen, voertuigen ingevolge het
Voertuigreglement, dus deze dienen rijtechnisch in een voldoende staat van onderhoud
te verkeren.
2. De opbouw van een voertuig moet deugdelijk en veilig zijn.
3. De deelnemende voertuigen met uitzondering van het trekkende voertuig, moet rondom,
op trottoirhoogte deugdelijk zijn afgeschermd.
4. De hoogte van het deelnemende voertuig mag maximaal 3.80 meter zijn (tunnel Lobith)
5. De personen/groepen en/of wagens dienen middels een thema aan de optocht deel te
nemen. Dit thema dient een carnavalistische inslag te hebben. Indien door de
optochtcommissie wordt geconstateerd, dat dit niet het geval is, kan worden besloten
dat men uit de optocht wordt verwijderd.
6. De bestuurder(s) van motorrijtuigen en trekkers dienen in het bezit te zijn van een geldig
rijbewijs.
7. De bestuurder van het deelnemende voertuig is verplicht een of meer toezichthouders
aan te wijzen, die als zodanig herkenbaar zijn. Deze toezichthouders moeten 21 jaar of
ouder zijn.
8. De bestuurder van het trekkende voertuig draagt er zorg voor dat aan beide zijden van
de combinatie ter hoogte van de koppeling toezichthouders mee lopen, tijdens de gehele
optocht.
9. Het is verboden met het trekkende voertuig, meer dan een ander voertuig/
aanhangwagen voort te bewegen.
10. De bestuurder van het motorrijtuig/trekker dient onverminderd zich te houden aan de
bepalingen, betreffende alcoholgebruik. (art. 8 van de Wegenverkeerswet 1994, onder
invloed van alcohol, dan wel stof een motorrijtuig/trekker besturen.)

11. Ook is het niet toegestaan in staat van dronkenschap het verkeer te belemmeren en de
orde te verstoren. (art. 426 van het Wetboek van Strafrecht.)
12. Ook is het niet toegestaan zich in staat van dronkenschap op de openbare weg te
bevinden. (art. 453 van het Wetboek van Strafrecht. )
13. Verder schrijft de Plaatselijk verordening van de gemeente Zevenaar Het is voor
personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt verboden op een openbare plaats,
die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholische dranken te
nuttigen of aangebroken flessen blikjes e.d. met alcoholhoudende drank bij zich te
hebben. (art. 2:48. APV Zevenaar 2018)
14. De organisator zal de deelnemer(s) die zich op een aanstootgevende wijze gedragen, uit
de optocht verwijderen.
15. Strooien van snoepgoed en/of voorwerpen/artikelen is alleen toegestaan vanaf de
laatste wagen. (Prinsenwagen) Het strooien gebeurd in achterwaartse richting. Deze
wagen dient over zijn gehele lengte afgeschermd te worden door meerdere
toezichthouders van de Carnavalsvereniging. Overigens strooien in tuinen dient
voorkomen te worden
16. De aanwijzingen van de politie en/of optochtcommissie, moeten strikt worden opgevolgd.
Indien men daar geen gevolg aan geeft zal de wagen/groep uit de optocht worden
genomen.
17. Tot slot graag uw medewerkingen om de optocht aaneengesloten te houden.
Wij wensen u verder veel succes en plezier
De optochtcommissie
Van Carnavalsvereniging Het Olde Tollus.

