Stichting Schoolfeestcomité Yde - De Punt

Voorschriften voor te bouwen bogen en straatversiering
2019
Inleiding

In dit document worden voorschriften gegeven waaraan bogen moeten voldoen.
Deze voorschriften zijn opgesteld na overleg met verzekering, politie en gemeente.
Verder wordt informatie gegeven over de aanmelding en hoe er wordt gehandeld door de
commissie bij een dubbel onderwerp.

Afmetingen

De afmeting tussen het wegdek en de onderkant van de boog dient minimaal 4.20 meter
te bedragen. De staanders moeten minimaal 60 cm uit de kant van de weg worden
geplaatst.

Verantwoordelijkheid

U bent zelf verantwoordelijk voor de boog en straatversiering. Dit betekent dat, als door
onvoorziene omstandigheden de boog omvalt of op een andere manier de boog of
straatversiering schade toebrengt aan (eigendommen van) derden, deze schade niet verhaald
kan worden op het schoolfeestcomité.
Ook bent u zelf verantwoordelijk indien er een kabel of leiding wordt vernield.
U kunt dit voorkomen door het opvragen waar eventuele kabels en leidingen liggen. Dit gaat
via een zogenaamde KLIC-melding. Bekijk hiervoor de pagina: www.klicmelding.nl
Sinds 1 oktober 2008 is het verplicht om bij elke mechanische grondroering een
graafmelding bij het Kadaster te doen.
De wet verplicht gravers (ook wel grondroerders genoemd) tot het melden van elke
‘mechanische grondroering’.
In het algemeen kan gesteld worden dat het niet verplicht is om een melding te doen omdat
er niet op een mechanische manier palen e.d. in de grond worden gebracht. Als er dus geen
melding wordt gedaan is het zaak om eerst met de schep een proefsleuf te graven om te
controleren of en waar eventuele kabels liggen.

Jurering van de bogen en straatversiering.

Op Zaterdag 8 juni 2019 zal de jurering van de bogen en straatversiering plaatsvinden.
Het opgevoerde themaspektakel tijdens de jurering van een straat of buurtvereniging wordt
meegenomen in de jurering. Afsluiting van de dag is prijsuitreiking voor de straatversiering en
bogen.
U krijgt van de optochtcommissie bericht hoe laat de jury ongeveer bij u langs komt.
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Aanmelden

Op 25 januari 2019 tussen 19.30 en 21.00 kunnen deelnemende wijken, straten en of
verenigingen hiervoor aanmelden door middel van het daarvoor bestemde formulier voor een
boog en/of straatversiering.
Het formulier kan van de site van het schoolfeest worden gedownload en eventueel op de pc
worden ingevuld, maar het mag natuurlijk ook met de pen.

Dubbel ontwerp

Wanneer na de opgave mocht blijken dat er bogen en straatversiering zijn aangemeld met
dezelfde titel en/of onderwerp wordt met de desbetreffende teams door de commissie een
gesprek gevoerd in hoeverre er overeenkomsten zijn. Blijkt uit die gesprekken dat er een te
grote gelijkenis is zal er dezelfde avond worden geloot, wie het oorspronkelijk ontwerp mag
uitvoeren.

Wijzigingen doorgeven

Mochten er na de opgave zich wijzigingen voordoen in de titel en/of het ontwerp, dan dient
dit zo spoedig mogelijk door te worden gegeven aan
Arjan Hingstman tel: 06-38199814 of via de mail: arjanyde@ziggo.nl

Onvoorziene omstandigheden

Bij onvoorziene omstandigheden, zoals onveilige situaties mag het bestuur handelend
optreden om weer tot een acceptabele situatie te komen.

Informatie

Nog onduidelijkheden? Informatie kan worden ingewonnen bij de volgende commissieleden:
Arjan Hingstman

06-38199814

arjanyde@ziggo.nl

Roelof van Steenwijk

06-523 901 17

info@aenfinterieurbouw.nl

Namens het schoolfeestcomité wensen wij u veel succes met het bouwen van de boog en het
aanbrengen van de straatversiering.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat ons dorp er als vanouds weer kleurrijk uit zal zien.
Met vriendelijke groet,
De optochtcommissie
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