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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Floralia reglement 2015
Tenten
Groepen die bij het maken van een werkstuk/mozaïek een tent willen plaatsen, dienen dit vooraf
aan te vragen bij het Floraliabestuur. De plaatsing van een tent is vergunningsplichtig en dient door
de Floraliavereniging in de vergunning worden aangevraagd.
Bij aanmelding van de tent dient duidelijk te worden aangegeven waar de tent geplaatst zal worden.
Bij plaatsing van een tent zonder vooraanmelding, is de desbetreffende groep in overtreding en kan.
de politie opdracht geven de tent te verwijderen.
Voor alle volledigheid: tenten mogen uiterlijk tot zondagmorgen 10 uur blijven staan. Het gebruik
van de tent dient verantwoord te gebeuren.

Vuurwerk
Het is verboden vuurwerk af te steken tijdens de Floralia.

Reclame
Eventuele uitingen van reclame dienen aan de volgende voorschriften te voldoen:
- De afmeting van een reclame uiting dient in verhouding te staan tot het werkstuk/mozaïek en
niet groter zijn dan 1,2 x 0,6 mtr.
- De max. afmetingen van de reclame uiting zijn onafhankelijk van het aantal sponsoren
- De min. afstand van de reclame uiting tot het werkstuk/mozaïek bedraagt 2 mtr.
- De reclame uiting mag de kijker niet hinderen bij het bekijken of fotograferen van een
werkstuk/mozaïek
- De reclame uiting mag niet als onderwerp uitgebeeld worden in een werkstuk/mozaïek.
De naam of logo mag wèl in het werkstuk of mozaïek worden verwerkt, mits het te maken
heeft met het onderwerp dat wordt uitgebeeld.
- De reclame uiting mag géén aanstootgevend of kwetsend karakter hebben.

Verkeer
-

Het is verboden om met een trekker en platte wagen personen te vervoeren. Dit zoals
beschreven in verkeerswegenwet artikel 5.

Art. 5. Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt
veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of
kan worden gehinderd.

-

-

Als bij het plaatsen van het werkstuk/mozaïek een (deel) van de openbare weg afgezet dient
te worden dient dit duidelijk en veilig te geschieden. De afzetting dient zo kort mogelijk te
duren om verkeershinder te voorkomen.
Tijdens de Floralia is de route tussen ‘t Hoefje en de Leijerdijk eenrichtingverkeer.
Bij het niet naleven van deze regel, zal worden opgetreden.
Tijdens de Floralia is op de gehele route een parkeerverbod van kracht.
Motorvoertuigen en elektrische fietsen dienen hun snelheid en verkeersgedrag aan
te passen aan de verkeersintensiteit.
Op de zondag van het Floralia weekend is de route tussen 12.00 en 18.00 uur autovrij.
Verkeersregelaars zullen hierop toezien.
Indien de weersomstandigheden hiertoe aanleiding geven, kan i.o.v. het bestuur van deze
tijden worden afgeweken.
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Drank
Op de openbare weg is het gebruik van alcoholische drank NIET toegestaan. Tegen overtreding van
deze wettelijke regels en andere vormen van overlast zal worden opgetreden.

Muziek & straatamusement
Door de Floraliavereniging zal ter ondersteuning van het evenement, muziek & straatamusement
worden georganiseerd. Andere uitingen van muziek of straatamusement dienen vooraf met het
bestuur te worden overlegd, deze mogen niet
aanstootgevend of kwetsend zijn..
Tegen alle vormen van geluidsoverlast zal worden opgetreden.

Inleveren kisten / curvers
De kisten en curvers dienen maandag 21 september 2015 te worden ingeleverd bij de Loods van:
Transportbedrijf Hopman, Zandhaver 3, Winkel.
Alleen tussen 16.00 en 19.00 uur is er een vertegenwoordiger van het bestuur aanwezig om de
kisten in ontvangst te nemen en te controleren of het ingeleverd aantal kisten / curvers correct is.
Vermiste curvers of kisten zullen bij de betreffende groep in rekening worden gebracht (€ 10,- per
kist/curver)
Zich niet houden aan het reglement kan het bestuur doen besluiten tot het geheel of
gedeeltelijk inhouden van de bloemenvergoeding.

Bloemenafval e.d.De huidige situatie van Gemeente Hollands Kroon
De voorgeschreven procedure:
- In eerste instantie dienen de bloemen in de eigen groene container te worden gestort.
Gezien de hoeveelheid afval adviseren wij meerdere groene bakken van de buurt te
gebruiken.
De groene bak wordt op donderdag 24 Sept. 2015 geleegd.
- Inwoners uit de gemeente Hollandse Kroon mogen het afval ook brengen naar het
afvalbrengstation in Schagen en/of in Middenmeer
Openingstijden Schagen :* Di.dag t/m Vrijdag 08.30 - 16.15 uur / Zaterdag 08.00 - 14.30 uur
Openingstijden Middenmeer:* Ma.dag t/m Vrijdag 08.30 - 16.15 uur / Zaterdag 08.00 - 14.30 uur

Let op: Vrachtwagens, tractoren e.d. zijn op het afvalbrengstation niet toegestaan.
In geen geval afval zo maar ergens storten of in de bak van een ander dumpen.
Bedrijven, scholen en kinderdagverblijven zitten niet op het bloemenafval te wachten, omdat het
voor hen extra kosten met zich mee brengt! Het afval kan evt. in de eigen grijze bak(ken).
Ook kunnen de groepen een afvalcontainer bestellen bij een particulier bedrijf.
http://inzamelkalender.hvcgroep.nl/
3

Bouw- en sloopafval wordt NIET door HVC opgehaald. Een beperkte hoeveelheid (1 m per jaar)
mag gratis worden gebracht naar het afvalbrengstation in Schagen.
Grote hoeveelheden kunnen tegen betaling worden aangeleverd op de weegbrug van HVC in
Middenmeer.

