Reglement Optochthal
Algemeen
De Optochthal, gelegen aan het Fischerpad 111, 6135 KS te Sittard, is eigendom van de stichting
Optoch Kommitee Zitterd. De Optochthal bestaat uit een bouwhal, een kantine en een stallingshal.
De stichting Optoch Kommitee Zitterd wordt in dit reglement verder aangeduid als OKZ. De
gebruikers van de Optochthal zijn buurten en verenigingen in dit reglement verder aan te duiden als
B/V.
OKZ rekent erop dat iedere gebruiker van de Optochthal dit reglement zal naleven.
OKZ is gemachtigd om bij niet-naleving van dit reglement sancties op te leggen.

Voor wie is de Optochthal bestemd
De Optochthal is bestemd voor B/V die een carnavalswagen willen bouwen bestemd voor de
Sittardse Groote Optoch. Door in de Optochthal te gaan bouwen verplicht B/V zich, om als eerste
deel te nemen aan de Sittardse Groote Optoch.
In de Optochthal worden carnavalswagens gebouwd die meedoen in de categorieën ‘Midde Waages’
(max. 12 meter) en ‘Groote Waages’ (max. 15 meter). Kleinere wagens dienen op andere plaatsen
gebouwd te worden. Mocht er plaats zijn in de Optochthal dan kan het OKZ hiervoor na aanvraag een
bouwplaats ter beschikking stellen. Deze toestemming zal ieder jaar opnieuw bekeken moeten
worden.
De Optochthal is een bouwhal, wat betekent dat als een B/V gebruik maakt van een gehuurde c.q.
gekochte carnavalswagen, men geen recht heeft op plaats in de Optochthal. Mocht er plaats zijn in
de Optochthal dan kan het OKZ hiervoor na aanvraag een bouwplaats ter beschikking stellen. Deze
toestemming zal ieder jaar opnieuw bekeken moeten worden.

Werken in de Optochthal
Werkzaamheden in de Optochthal geschieden op eigen risico en voor eigen verantwoordelijk. OKZ
kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor zowel persoonlijke als materiële schade opgelopen in
de Optochthal of op het buitenterrein horende bij de Optochthal.
Iedere B/V die actief is in de Optochthal betaalt een jaarlijks bedrag van € 100,- als bijdrage in de
energiekosten. Een B/V die een jaar niet bouwt betaalt € 300,- als stallingkosten /reservering
bouwplaats.
B/V die ‘vast’ bouwen in de Optochthal en door omstandigheden een jaar geen carnavalswagen
bouwen, hebben het recht hun wagen en materiaal één jaar te laten staan mits er uitzicht is dat men
het daaropvolgende jaar weer actief wordt. Wordt er echter in het daaropvolgende jaar niet
gebouwd dan dient de bouwplaats uiterlijk november ontruimd te worden. Ter verduidelijking:
Onder bouwen wordt verstaan het bouwen van een nieuwe carnavalswagen en niet het doen van
enkele aanpassingen/veranderingen

Iedere B/V dient zowel de bouw van de wagen, als het opslaan van gereedschap op de eigen
bouwplaats (15x 5 meter) plaats te vinden.
Voor de start van het bouwseizoen zal de Optochthal gebruiksklaar worden gemaakt. Dit houdt in dat
de bouwplaatsen worden schoongemaakt en de wagens worden gerangeerd. OKZ zal tijdig aangeven
op welke datum en tijdstip dit zal plaatsvinden.
In mei wordt gezamenlijk afgebroken. Er zal tijdig worden aangegeven gedurende welke periode de
containers ter beschikking staan op het buitenterrein. Het afval dient gescheiden te worden. OKZ
stelt deze containers gratis ter beschikking. In ruil hiervoor int OKZ de vergoeding voor het
metaalafval.
Breekt een B/V niet in deze periode af, dan dient dit vooraf aan de contactpersoon OKZ te worden
doorgegeven. Hier worden afspraken gemaakt met betrekking de werkwijze en de kosten. Extra
kosten worden aan B/V doorberekend.
De laatste B/V die de Optochthal verlaat, dient te controleren of alle elektriciteit/verlichting is
uitgeschakeld. Controleert de poorten en nooduitgangen of deze dicht zijn en sluit de hal en
toegangspoort af.

Veiligheid
Werken of opslag op het looppad (tussen de gele lijnen) is verboden. De ruimte tussen de gele lijnen
en de nooduitgangen dient te worden vrijgehouden.
Iedere B/V draagt zorg en is verantwoordelijk voor de veiligheid en netheid op zijn bouwplaats. De
bouwplaats dient vrij te zijn van afval en er dient regelmatig (liefst dagelijks) geveegd te worden
In de Optochthal zijn brandblussers (bij de electriciteitskasten), een blusdeken en diverse EHBOmiddelen (in het voorportaal) aanwezig. Als hiervan gebruik wordt gemaakt gelieve dit door te geven
aan halbeheerder OKZ opdat deze steeds inzetbereid zijn. Bij brandgevaarlijke werkzaamheden dient
de aanbeveling steeds een brandblusser in de buurt te hebben.
Het verdient de aanbeveling om als er slechts één persoon op de bouwplaats aanwezig is, om geen
brandgevaarlijke of andere risicovolle werkzaamheden uit te voeren.
Tussen de onderlinge bouwplaatsen dient achteraan een vluchtweg te worden vrijgehouden.
Het opslaan van brandstof, en het opslaan en het gebruik van gasflessen is verboden in de
Optochthal. Ook friteuses en ovens mogen niet in de Optochthal gebruikt worden.
Het aftanken van de wagens dient te gebeuren als de wagens gereed zijn, net voor deelname aan de
Optocht

Afval
Huishoudelijk afval zoals etensresten, blikjes, plastic soepbekers e.d. dienen te worden gedeponeerd
in de rolcontainers met deksel. Deze dienen door de B/V zelf te worden geledigd.
Metaalafval dient op de eigen bouwplaats te worden bewaard of dient te worden gedeponeerd naast
de gesloten container op het buitenterrein.

Chemisch afval zoals accu’s, verf, verfblikken, terpentine, olie en banden dient door de B/V zelf te
worden afgevoerd

Het buitenterrein
De optochthal en het bijbehorende buitenterrein zijn voorzien van camerabewaking.
Stalling of opslag op het terrein rondom de Optochthal is verboden.
De toegangsweg naar de Optochthal mag niet geblokkeerd worden

Gedragsregels
Het aanspreekpunt OKZ is de halbeheerder. Aanwijzingen van de halbeheerder dienen te worden
opgevolgd.
Iedere B/V wijst een contactpersoon aan voor OKZ. Van deze contactpersoon wordt gevraagd dat hij
‘meebouwt’ aan de wagen en dus regelmatig in de hal aanwezig is, en hij/zij zorgdraagt voor het
sleutelbeheer van de B/V.
Bij diefstal of onbehoorlijk gedrag heeft OKZ het recht om persoon de toegang tot de Optochthal te
ontzeggen. Dit zal schriftelijk bevestigd worden En tevens zal dit aan de politie worden gemeld.
Eigen muziek op de bouwplaats dient qua volume zo geregeld te worden dat andere hier gaan last
van hebben. Als er andere activiteiten in de hal zijn b.v. Prinsesop of ‘Aanbieden van Prinsenwagen’
dient de muziek te worden uitgeschakeld.
Het spuiten van caperol/vernis dient te gebeuren als er in de Optochthal geen andere
werkzaamheden plaatsvinden en geen andere mensen aanwezig zijn. Dus in principe voor 11.00 uur
of na 23.00 uur. Er mag slechts één B/V gelijktijdig spuiten. Denk aan het luchten door het
openzetten van de poorten.

Sleutelbeleid
Iedere B/V krijgt de beschikking over maximaal één sleutel. In de periode november – mei
geeft deze toegang tot de Optochthal. In de periode mei-november zit het zomerslot op de
Optochthal en is deze niet toegankelijk.

Verhuur
Verhuur van wagens die in de Optochthal gebouwd zijn, vindt in de periode 11 november tot
Aswoensdag en voor de stoet in Maasmechelen uitsluitend plaats door OKZ namens B/V.
Buiten het seizoen kan verhuur door OKZ namens B/V plaatsvinden.
Bij verhuur van de wagen door OKZ namens B/V, zal door de betreffende B/V 20% van de bruto
opbrengst worden afgedragen aan OKZ als bijdrage in de exploitatiekosten voor de Optochthal.
Bij eigen verhuur buiten bovengenoemde periode /activiteit is per gelegenheid en bedrag van € 75,af te dragen door B/V i.v.m. verzekeringspremie.

Reglement Carnavalswagens
Dit reglement handelt over het gebruik van de Optochthal en de bouwplaatsen. Voor regels met
betrekking tot specifiek de functionaliteit van een ‘carnavals’ wagen verwijzen wij naar het
Wagenreglement.

Overig
Beschadigingen in of aan de Optochthal zullen op kosten van de veroorzaker worden hersteld.
Iedere B/V heeft op zijn bouwplaats het recht om reclame te maken voor zijn sponsoren. Dit mag een
totale maximaal afmeting hebben van 240 x 120 cm.

