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Organisatie
Lichtstoet Heerlen
Hodgesstraat 16
6418 AN Heerlen
Tel : 06-30.65.33.10
www.lichtstoetheerlen.nl
olh.voorzitter@home.nl
IBAN: NL35SNSB0918.28.35.90
K.v.K. 14.08.03.84

Reglement van de “Lichtstoet Heerlen”
Deelnemers aan “ de Lichtstoet Heerlen” dienen
zich te houden aan de volgende richtlijnen:
Inschrijving:
Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld en
ondertekend te worden ingeleverd (duidelijk
leesbaar en in blokletters).Dit houdt in dat iedere
deelnemer zich zal houden aan dit reglement en aan
de aanwijzingen van de organisatie, politie en/of
verkeersregelaars.
Inschrijfgeld / borg:
Bij de inschrijving betaald u inschrijfgeld dit is €
10,-- en een borg van € 10,--. De enige
mogelijkheid om de borg terug te krijgen is op de
prijsuitreiking / feestavond van de Lichtstoet door
het inleveren van de kwitantie die u ontvangt bij het
inschrijven. Heeft u de kwitantie niet bij zich dan
krijgt u ook de borg niet terug.
Nummering:
Bij het inschrijven ontvangt u het nummerbord. Er
kunnen geen plaatsen gereserveerd worden. U
wordt tijdens het opstellen op nummer neergezet
door de organisatie en/of de verkeersregelaars. Het
nummerbord dient duidelijk en zichtbaar getoond
te worden. Is het nummerbord niet aanwezig en/of
niet goed zichtbaar dan wordt u niet door de jury
beoordeeld.
Politie/organisatie/verkeersregelaars:
Bevelen en/of aanwijzingen van bovengenoemde
nauwkeurig worden opgevolgd, anders kunt u
worden
uitgesloten
van
deelnamen.
Bovengenoemde hebben het recht deelnemers te
controleren of zij voldoen aan dit reglement en
indien nodig uit te sluiten van deelname aan de
optocht. Bij uitsluiting verliest de deelnemende
groep alle rechten en is er geen discussie mogelijk.
Op verzoek van de politie delen wij mede, dat
vervoer van personen op Carnavalswagens van en
naar de optocht niet is toegestaan!

Het is niet toegestaan:
Voertuigen welke niet aan de wettelijk gestelde
eisen voldoen te doen voortbewegen.
Met motoren of bromfietsen deel te nemen.
Gebruik van alcohol door chauffeur(s) zowel voor
als tijdens de Lichtstoet is verboden. Overtreding
hiervan heeft tot gevolg onmiddellijke
verwijdering uit de Lichtstoet, indien nodig met
behulp van de politie. Godlasterende spreuken
en/of uitbeeldingen mee te voeren en te handelen
tegen de goede zeden. Voertuigen onbemand voor,
tijdens en / of na de Lichtstoet achter te laten. Open
vuur is niet toegestaan.
Opstellen:
Het opstellen vindt plaats tussen 18.30 uur en
20.00 uur iedere deelnemer wordt verzocht om ook
pas vanaf 18.30 uur bij het opstelpunt te zijn en
absoluut niet eerder. U dient de aanwijzingen van
de politie, organisatie en/of de verkeersregelaars
op te volgen en daar te gaan staan waar u
opgedragen wordt. Er wordt verwacht dat
iedere deelnemende groep op tijd aanwezig zal
zijn op het opstelpunt.
Optocht:
Men er mede zorg voor draagt dat tijdens het
trekken van de Lichtstoet deze een aaneengesloten
geheel blijft, laten we hier gezamenlijk zorg voor
dragen zodat het publiek kan genieten van een
onvergetelijke en mooie Lichtstoet. Men hun
voorgangers niet op de hielen gaat zitten, zodat er
gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Zeker als de
voorgangers een loopgroep is.
Deelnemers moeten alle instructies opvolgen die
tijdens de Lichtstoet worden gegeven door politie
organisatie en/of de verkeersregelaars. Iedere
deelnemer wordt dringend verzocht om na de
Lichtstoet meteen door te rijden en geen wagens op
het eindpunt te parkeren. Dit veroorzaakt
opstoppingen en dit moet voorkomen worden.
Volg dus ten alle tijden de instructies op van de
politie, organisatie en/of de verkeersregelaars.
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Wagens:
Lengte max. 14 mtr. incl. trekkend voertuig. /
Breedte max. 3 mtr. / Hoogte max. 4 mtr. Of
inklapbaar tot 4 mtr. Wagens met aanhanger(s)
dienen ter beveiliging verbonden te zijn met
breekkettingen. De wagens (dit geldt ook voor het
trekkende voertuig) dienen de wielkassen afgedekt
te hebben tot 20 cm van het wegdek. Wagens
dienen te worden begeleid door minimaal 2
personen.
De wagens die onveilig zijn en de gestelde
maxima overschrijden, worden door de politie
en of de organisatie van deelname uitgesloten.
Vergunningen:
Indien er in de Lichtstoet een zogenaamd “kanon”
wordt meegevoerd dient bij het schieten daarmee
voorkomen te worden dat er letsel of schade wordt
toegebracht aan personen en/of goederen. Ook is
hiervoor ten alle tijden een vergunning vereist van
de Commissaris der Koningin in Limburg. Het is
verboden om te collecteren zonder vergunning
en/of toestemming.
Muziek:
Het is niet toegestaan om: andersoortig muziek
zoals Hardcore, House, enz, enz ten gehore te
brengen. Tijdens de opstelling van de Lichtstoet
muziek ten gehore te brengen die overlast voor de
buurt kan veroorzaken. Er mag ook op geen enkele
manier bij de opstelling van de Lichtstoet overlast
veroorzaakt worden voor de buurtbewoners.
Tijdens het opstellen mag er muziek gedraaid
worden maar dan wel op minimaal volume. Hierop
wordt ook gecontroleerd. Verenigingen die zich
niet aan het volume houden kunnen maximaal 2
waarschuwingen krijgen. 1 is muziek zacht, 2 is
muziek uit en bij een 3de keer wordt de groep
verwijderd uit de optocht.
Wij verzoeken uitdrukkelijk om alleen
Carnavalsgerelateerde muziek ten gehore te
brengen.
Verplicht:
Iedere deelnemer dient W.A. Verzekerd te zijn. De
Organisatie Lichtstoet Heerlen aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid aan personen en/of
goederen. Bestuurders van motorvoertuigen dienen
een geldig rijbewijs,
kentekenbewijs, APK
keuringsbewijs en een bewijs dat het voertuig ten

minste WA verzekerd is tijdens De Lichtstoet bij
zich te hebben/dragen. Het kan voorkomen dat de
politie deze gegevens controleert, heeft u de
gevraagde gegevens niet bij u dan kunt u
uitgesloten worden om mee te trekken in de
Lichtstoet. De wagens voorzien zijn van een
goedgekeurde brandblusser en een EHBO koffer.
Aansprakelijkheid:
Deelnemers aan Lichtstoet Heerlen dienen zelf te
zorgen voor een afdoende WA-verzekering. De
Organisatie Lichtstoet Heerlen is niet aansprakelijk
voor schade die door deelnemers wordt toegebracht
aan derden. In voorkomende gevallen zullen
schadeclaims van bezoekers en/of omwonende
worden doorgeleid naar de betreffende
deelnemer(s).
Te veel deelnemers:
Mocht het geval zijn dat er meer dan de maximale
aantal deelnemers zich opgeeft dan zal er een loting
plaatsvinden. Groepen die uitgeloot worden
hebben geen rechten en er is dan ook geen discussie
mogelijk.
Deelnamen:
Kinderen alleen onder begeleiding van
volwassenen. Het is verboden om dieren mee te
laten lopen tijdens de Lichtstoet. Iedereen zal zich
naar behoren moeten gedragen. Iedereen die
meedoet aan de Lichtstoet zal dit doen om het
plezier en niet om de prijzen. Iedere deelnemer zal
alle regels in dit reglement opvolgen.
Prijzen:
Er zijn ook prijzen te verdienen tijdens de Lichtstoet
namelijk:
1ste prijs grote wagens (wagens vanaf 4,5 meter) € 300,-2de prijs grote wagens (wagens vanaf 4,5 meter) € 200,-1ste prijs kleine wagens/grote groepen (Wagen(tje) tot 4
meter en/of groepen minimaal 11 personen) € 200,-2de prijs kleine wagens/grote groepen (Wagen(tje) tot 4
meter en/of groepen minimaal 11 personen) € 100,-- en
1ste prijs einzelgänger / loopgroepen (personen en groepen tot
10 personen en zonder wagen(tje)) € 55,--
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Jury:
De Organisatie Lichtstoet Heerlen zal tijdens de
Lichtstoet niet jureren. Dit wordt gedaan door 11
willekeurige publieksjuryleden. Er wordt op de
volgende punten gejureerd:
 Wagen
 Groep
 Verlichting van de wagen.
 Verlichting groep
 Uitstraling van de groep / wagen
 De muziek

Rommel:
In het kader van een schoner milieu (ook tijdens de
Carnaval) verzoeken wij de deelnemers om dozen,
zakken enz, enz… bij elkaar te houden op de
wagen. Lege dozen, zakken enz….. veroorzaken na
de Lichtstoet niet alleen extra rommel, maar zorgen
ook voor gevaarlijke verkeerssituaties. Houdt u
zich hier niet aan dan worden de gemaakte
schoonmaakkosten verhaald op de betreffende
vereniging.

Onkosten:
Deelnemende groepen/wagens kunnen niet in
aanmerking
komen
voor
een
vergoeding/tegemoetkoming in de kosten.

Toilet:
Het is niet toegestaan om te urineren in het
openbaar. Er zullen plaszuilen geplaatst worden en
iedereen wordt dan ook verzocht hier gebruik van
te maken.

Uitgooien van versnaperingen:
Uiteraard mogen versnaperingen door deelnemers
aan “De Lichtstoet” worden uitgegooid. Doe dit
echter op een verstandige manier, d.w.z. werp ver
van de wagen om te voorkomen dat kinderen
wegstuiterende versnaperingen onder de wagen
proberen vandaan te halen.
Toegestaan is:
Chips, popcorn, chocolade, enz, enz…..
Hebbedingetjes,
zoals:
Knuffels,
pennen,
sleutelhangers, enz, enz…..
Niet toegestaan is:
Confetti en/of papierwerk.
Klein los Carnavalssnoep.
Fruit.
Scherpe of harde dingen zoals: Flessen, blikjes enz,
enz……
Eventuele schade en/of opruimwerkzaamheden
zullen verhaald worden op de desbetreffende
deelnemer(s).

Bij extreme weersomstandigheden (hevige regen,
sneeuwval en/of storm), kan de Lichtstoet afgelast
worden. Deelnemers ontvangen, indien er een
bereikbaar telefoonnummer bij de organisatie
bekent is, tijdig telefonisch bericht. U wordt ook
vriendelijk verzocht om zelf contact te houden met
de organisatie in geval van bovenstaande
weersomstandigheden, vragen, enz….
(wet) Handhavers :
Er zullen van de gemeente uit handhavers
aanwezig zijn tijdens het opstellen en de optocht.
Ook hun zullen opletten of de deelnemers zich aan
de regels houden en zijn bevoegd om (geld) boetes
uit te delen, ook achteraf. Boetes die bij de
organisatie gelegd worden zullen ten alle tijden
verhaalt worden bij de desbetreffende groep.
Contactpersoon :
Op het inschrijfformulier moet een contactpersoon
worde ingevuld die tijdens het opstellen en de
optocht aanwezig is een fatsoenlijk aanspreekbaar
is. Deze persoon wordt verantwoordelijk gehouden
voor het naleven van de regels en aanwijzingen.
Vooral voor het bespreken van het muziek volume.
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