Weerplan C.V. De Grenszuukers t.b.v. de optocht
Versie 002
(wijzigingen altijd mogelijk)
Deze info/sites gebruiken we voor het weerbericht:
Weerbeeld zoals aangeleverd door veiligheidsregio via mail (08.00uur en 16.00uur)
KNMI
Buienradar
Zaterdagochtend en zondagochtend heeft optochtcommissie sowieso weer overleg. Bestuur word
hier in ook betrokken
Zondagochtend 09.00uur is het moment voor een Go/NO GO in samenspraak met bestuur en
gemeente
Situatie zal per dag bij gehouden worden.
We schalen bij in optochtbegeleiding vanaf windkracht 5
Communicatie tijdens de optocht onder de optochtbegeleiding verloopt primair via porto en via
GSM als backup.
Voor en tijdens de optocht zal het weer constant gemonitord worden. (vanaf locatie Kerkstraat 1B)
We gaan deze andere carnavalsoptochten in de gaten houden als mogelijke referentiepunten m.b.t.
een te nemen beslissing: Prinsenbeek, Bavel, Ulvenhout, Gilze
Bij veel regen en/of wind kan de optocht eerder of later vertrekken als dat beter in het te
verwachten weerbeeld past.
Het opstellen van de optocht zal ook plaatsvinden naar het te verwachte weerbeeld. M.a.w. mogelijk
wordt het opstellen in de Maczekstraat overgeslagen en vertrekken de wagens vanaf het NL
industrieterrein en starten meteen met de optocht.
I.v.m. wind hanteren we het volgende:
Deze site hanteren we om aan te geven wat wij verstaan onder een windkracht:
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/windschaal-van-beaufort

-windkracht 5 en geen voorspelde windstoten
windgevoelige deelnemers rijden/lopen maar geen hoogte beweging tijdens rijden/lopen. Hoogte
beweging alleen bij stilstand.
Onder of in een windgevoelige wagen/object bevinden zich naast een eventuele chauffeur verder
geen personen.
Bij windgevoelige deelnemers hoger als 4,5mtr komt een optochtbegeleider van GZ bij de wagen te
staan.
-Windkracht 5 met voorspelde windstoten.
Windgevoelige deelnemers: Geen beweging en geen objecten boven de 4,5mtr.
-Windkracht 6
Optocht word afgelast.

Bij onverwachte verslechterde weersverandering tijdens de optocht wordt de optocht stil gezet.
Alternatieve datum bij niet doorgaan optocht: zaterdag 29 februari is onze eerste keus(1 week na
carnaval). Indien op voorhand blijkt dat het dan weer slecht weer is dan is de tweede keus zaterdag
7 maart(2 weken na carnaval).
(keuze met name gebaseerd op deze optochten: Wortel heeft optocht op zo 1 mrt, Rijkevorsel op zo
22 mrt)
Communicatie plan:
-Contactpersoon gemeente Baarle-Nassau gedurende de gehele periode: Marcella Hoekstra
-Gemeente word op de hoogte gesteld van weerplan via mail
-Donderdag 20-2 telefonisch overleg met gemeente
-Vrijdag 21-2 overleg met de gemeente op gemeentehuis
-Deelnemers worden op de hoogte gesteld van het weerplan via mail, Whats app en via website
-Donderdag 20-2 20.30 uur ingelaste deelnemersvergadering om deelnemers op de hoogte te stellen
-Bestuur Grenszuukers: krijgen calamiteitenplan, weerplan en info van gemeente en word i.v.m.
mogelijk te nemen beslissingen overal bij betrokken.
-leden Grenszuukers: Krijgen calamiteitenplan, weerplan en worden via Whats App op de hoogte
gehouden van de voortgang.
-Smokkelgat in het algemeen: via FB en via website na overleg met optochtdeelnemers
Nog in te plannen: extra personen voor optochtbegeleiding bij windkracht 5

