Deelnemers info
PROGRAMMA GENDTSE VERLICHTE CARNAVALSOPTOCHT zondag 3 maart 2019
18.00 uur
 Bruisend muziek en licht spektakel verzorgd door SCG De Gentenarren bij zaal
Providentia in Gendt.
 Verzamelpunt loopgroepen en prinsenwagens van de Gentenarren en de
Waskniepers.
18.45 uur
 Onder begeleiding van kopauto vertrekken loopgroepen en prinsenwagens richting
oude gemeentehuis voor start optocht.
19.00 uur
 Start optocht bij Oude Gemeentehuis ‘Villa Ganita’.
Afloop optocht
 Voor de liefhebbers kan er worden deelgenomen aan het carnavalsfeest bij zaal
Providentia in Gendt.
 Hier zal ook de prijsuitreiking van de verlichte optocht plaatsvinden en de
prijstrekking van de carnavalsloterij.
 Ook zal de uitslag bekend worden gemaakt op www.gentenarren.nl
(optochtcommissie).

Optochtroute

Start vanuit de Pastoor Pelgrӧmlaan (t.h.v. oude gemeentehuis). De praalwagens zullen zich
aansluiten achter de loopgroepen die onder begeleiding naar “Villa Ganita” komen. Hier zal
de optocht zijn volledige omvang aannemen.
We gaan linksaf de Nijmeegsestraat in. Daarna rechtsaf de Bernardstraat in en aan het einde
van de weg rechtsaf de ventweg Langstraat in. Daarna rechtsaf de Hendrik Braamstraat in,
dan linksaf de Wilhelminastraat in. Aan het eind rechtsaf de Dorpstraat in, bij zaal
Providentia vindt de presentatie van de deelnemers plaats. Dan gaan we linksaf de Markt op.
Daarna linksaf de Torenlaan in en via de Burchtgraafstraat linksaf de Dijkstraat in. Aan het
eind linksaf via de rotonde de Dorpstraat weer in.

Opstelling deelnemers

Verzoek aan alle praalwagens en loopgroepen om minimaal een half uur voor aanvang van
de optocht in Gendt aanwezig te zijn en op te stellen.

Loopgroepen:

Loopgroepen kunnen zich vanaf 18.00 uur opstellen bij zaal Providentia.
Rond 18.45 vertrekken de loopgroepen en prinsenwagens onder begeleiding van de
kopwagen optocht via de Dorpstraat richting de Nijmeegsestraat naar ‘Villa Ganita’ het oude
gemeentehuis. Hier zal de optocht zijn volledige omvang aannemen.

Praalwagens
AANRIJROUTE
Lent, Oosterhout, Valburg, Elst, Herveld, Driel en Kesteren
De praalwagens vanuit Lent, Oosterhout, Valburg, Elst, Herveld, Driel en Kesteren rijden
-samen in overleg- of op eigen gelegenheid naar Gendt. Voor voornoemde colonnes geldt de
volgende aanrijroute: bij de eerste rotonde in Gendt gaan zij rechtsaf de Kruisstraat in. (Zie
gezamenlijke instructie)
Bemmel en Haalderen
Over de Langstraat naar Gendt rijden, bij de eerste rotonde in Gendt rechtsaf de Kruisstraat
in. (Zie gezamenlijke instructie)
Gendt
Vanaf bouwlocatie naar de Kruisstraat. (Zie gezamenlijke instructie)
Angeren, Huissen en Doornenburg
Deze wagens dienen aan te rijden vanuit de Angerensestraat/Krakkedel. Op kruising
Angerensestraat-Krakkedel-Flierensestraat de Flierensestraat inrijden. De 4e afslag rechtsaf
de Smidstraat inrijden. Deze straat helemaal uitrijden, loopt aan het einde met een linkse
bocht langs het kerkhof, dan kom je uit bij American Style sportcentrum.
Daar ga je via de rotonde rechtdoor (de 2e afslag) de Kruisstraat in. (Zie gezamenlijke
instructie)
Gezamenlijke instructie
Einde van de Kruisstraat (in de bocht) ga je rechtdoor de Kommerdijk in. Daarna (600 m) de
eerste weg links de Poelwijklaan in. Deze weg loopt met een bocht langs de tennisvelden.
Hier is sanitaire voorziening aanwezig.
Om 18.45 uur rechtsaf de Europalaan in, daarna eerste weg links de pastoor Pelgrӧmlaan in.
Ordecommissarissen geven aan wanneer je de Nijmeegsestraat in kunt rijden.
Rijd a.u.b. géén andere route (ook niet via de dijk of rotonde bij Guijt), i.v.m. wegafzettingen.

Parkeren deelnemers
 Voor de deelnemers is het mogelijk om te parkeren op sportpark Walburgen. Deze
parkeerplaats is zeer dicht bij de opstelplaats van de praalwagens.
 Om verkeersopstoppingen te voorkomen, print de aan u per mail toegezonden
parkeerkaart uit en zorg dat deze goed zichtbaar is op voorruit bij rotonde
Langstaat/Kruisstraat.
 De verkeersregelaars weten zo dat je een optochtdeelnemer bent en kunnen zorg
dragen voor een snelle doorstroming van het verkeer.
TERUGKEERROUTE (huiswaarts)
Praalwagens die niet blijven voor de prijsuitreiking kunnen zich verzamelen in de
Nijmeegsestraat. De eerste praalwagen rijdt door tot aan de Kruisstraat en van daaruit
aansluiten (dit om opstoppingen te voorkomen). De praalwagens rijden -samen in overlegop eigen gelegenheid via de Nijmeegsestraat, Kruisstraat weer huiswaarts.
Praalwagens die voor de prijsuitreiking willen wachten kunnen parkeren op de parkeerplaats
bij de kerk. Daarna in de Nijmeegsestraat rechts van de weg.
Zorg dat de weg voor de doorstroming van de wagens altijd vrij blijft!
In verband met opstopping en vertraging mag er in de Dorpstraat niet worden gestopt om
deelnemers in- en uit te laten stappen!!
Let op: De verkeerslichten in de Langstraat hebben een doorrijhoogte van 4 meter.

GELUID OP DE PRAALWAGENS NA AFLOOP VAN DE OPTOCHT

De optocht wordt door velen bijzonder gewaardeerd. De directe omwonenden
accepteren dat zij tijdens de optocht met veel muzikale klanken vanaf de praalwagens
worden omringd.
Wanneer jullie na afloop van de optocht met de praalwagens huiswaarts keren, verzoeken
we jullie géén geluid meer op de wagens te voeren. De omwonenden, waaronder kinderen,
willen graag hun nachtrust hebben. Wij hebben daar alle begrip voor en wij hopen, jullie
ook. Het zou vervelende consequenties kunnen hebben voor de optocht, wanneer er
klachten binnenkomen bij politie en gemeente.

Personen op praalwagens:

Wij attenderen u er met klem op dat er per 1 mei 2005 een wet van kracht is geworden, die
verbiedt dat er passagiers op de carnavalswagens worden vervoerd VOOR en NA de
optocht (wel in de optocht zelf). Een overtreding van deze wetregeling kan de chauffeur van
de betreffende carnavalswagen een fikse boete opleveren.
Er is een uitzondering gemaakt voor het vervoer van personen bij evenementen, zoals de
carnavalsoptocht, waarvoor de gemeente een vergunning verleent. In de praktijk betekent
dat ALLEEN TIJDENS DE OPTOCHT deelnemers plaats mogen nemen op de wagen.

Alcohol beleid






Er mag geen zichtbaar alcohol worden genuttigd op en naast de praalwagens.
Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben. Zowel op
straat als op andere plekken toegankelijk voor het publiek.
Het is verboden om drinkgerei van glas of geopende glazen verpakkingen, kennelijk
bestemd voor het bewaren van dranken, bij zich te hebben of mee te voeren.
Bestuurders van wagens en begeleiders mogen geen alcohol hebben genuttigd.
Voorafgaand aan de optocht en na afloop is het mogelijk dat u gecontroleerd wordt
door de politie op alcohol misbruik.

