Factsheet

Optochten
Als we denken aan optochten dan komen we in
Fryslân al snel uit op de grote allegorische
optochten en intochten van Sinterklaas. Gaat u een
optocht houden? Wilt u meer informatie over de
melding/vergunning van uw optocht, ga hiervoor
naar de betreffende gemeente.
Belangrijk bij de eventuele aanvraag/melding is
natuurlijk de exacte route.
De tijdstippen van vertrek en afsluiten. Waar en hoe
komen de wagens naar het startpunt en hoe gaan ze
weer terug. Wat zijn de knelpunten in de route?
Denk daarbij aan krapte wegdek maar ook aan
mensen langs de weg. Zij moeten veilig kunnen
staan.

Optochten
Brand
•

Zorg dat warm wordende onderdelen zoals de
uitlaat van een aggregaat of van een trekkend
voertuig geen brand veroorzaken. Houdt deze
onderdelen vrij van versiering, stoffering en of
andere brandbare voorwerpen.

•

Zorg dat aggregaten deugdelijk zijn. Afgekeurde
of oudere aggregaten zijn vaak slecht geïsoleerd
en kunnen daardoor makkelijker ontbranden.

•

Plaats de brandstof voorraad op een veilige
afstand van het aggregaat.

•

Zorg dat kabels en snoeren onbeschadigd zijn en
juist zijn aangesloten met een deugdelijke
stekker.

•

Rol haspels volledig uit, dit voorkomt
oververhitting.

•

Elke wagen moet voorzien zijn van tenminste één
goedgekeurd draagbaar blusmiddel met een
inhoud van tenminste 6 kilogram of 6 liter
blusstof.

•

Zorg dat dit blusmiddel ook in het zicht staat,
zodat deze direct voorhanden is.

Vluchten
•

Zorg dat de vluchtmogelijkheden gegarandeerd
blijven. Denk daarbij ook aan kabels en snoeren
die struikelgevaar kunnen veroorzaken.

Bereikbaarheid
•

Zorg altijd voor een doorgaande route voor de
hulpdiensten. Houd daarbij rekening met een
minimale doorgangsbreedte van 4,5 meter
(waarvan 3,25 meter verhard) en een minimale
doorgangshoogte van 4,2 meter.

•

Zorg dat hekwerken of andere obstakels, die de
(doorgaande) route blokkeren, snel en
gemakkelijk kunnen worden verwijderd.

•

Bij afsluitingen op calamiteitenroutes dient een
verkeersregelaar of hekkenwacht te staan.

Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening
overige plaatsen.
De bovenstaande richtlijnen zijn niet uitputtend. Oordeel
altijd zelf welke maatregelen u moet nemen om de
(brand)veiligheid te waarborgen. Raadpleeg daarbij het
Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening
overige plaatsen.

