CULEMBORG

PROCEDURE GROEPEN m.b.t. DEFILÉ 2019
Ter voorkoming van misverstanden verzoek wij u onderstaande te bespreken met de
dagelijkse leiding van uw wandelgroep:
De scholen/groepen/verenigingen stellen zich op in volgorde van binnenkomst.
U wordt daarbij verzocht zo ver mogelijk naar voren aan te sluiten.
De volgorde van starten zal dus NIET meer op de bomen staan vermeld.
De muziekkorpsen zullen door de organisatie op de Elisabethdreef worden ingevoegd in de stoet.

WIJ VERZOEKEN DE GROEPSLEIDERS OM UITERLIJK 19:45 UUR MET UW GROEP AANWEZIG
TE ZIJN OP DE GENOEMDE DREVEN.
HET DEFILÉ START OM 20:00 UUR.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------De Intocht (aankomst Markt)
Het defilé zal worden afgenomen door onze Burgemeester vanaf het bordes van het Stadhuis. Het is zijn
uitdrukkelijke wens om alle wandelaars de Markt op te zien komen vanuit de Everwijnstraat. Dankzij uw
medewerking is dit in de afgelopen jaren uitstekend gelukt.
Om een goede Intocht mogelijk te kunnen maken hebben wij, in overleg met de medewerkers van de Gemeente,
het volgende plan uitgewerkt:
*

De Markt wordt middels dranghekken verdeeld in twee delen. Vanaf de Everwijnstraat lopen de
wandelaars de Markt op. Daar houden de wandelaars links aan. Dit zal worden aangegeven door onze
verkeersregelaars.

*

Alle groepen wandelen dan richting het Stadhuis, alwaar de Burgemeester het defilé afneemt. Voor het
Stadhuis keren de groepen om en gaan dan in de richting van de Kleine Kerkstraat en de Grote
Kerkstraat, om via die straten de Markt te verlaten.

*

Groepen mogen niet ontbinden op de Markt, maar moeten dus doorlopen via de Kleine Kerkstraat of
de Grote Kerkstraat in de richting van de Ridderstraat.

*

Als een groep via de Oude Vismarkt de Markt wil verlaten moet dit voortijdig worden aangegeven. Onze
verkeersregelaars zullen daar dan behulpzaam bij zijn.

Om bovenstaande te kunnen realiseren hebben wij de medewerking van alle groepsleiders nodig.
Met sportieve groeten,
Plaatselijke Regelings Commissie
SGWB Avondvierdaagse Culemborg

