Editiebijlage 1 aan het Reglement Carnaval Halle
Halattraction

1.

Zaterdag 21 maart 2020
1.1 Samenkomst Sisseplein

Vanaf 13u33 is er een samenkomst voorzien op het Sisseplein.
Voertuigen dienen opgesteld te worden in de Dreef met de front van het
voertuig richting het Sisseplein. GEEN enkel voertuig mag stilstaan of
parkeren op het Sisseplein en Kleemstraat, met uitzondering van de
muziekwagen van het Prinsenpaar.
Een vlotte doorgang voor het verkeer, de hulpdiensten en bussen dient ten alle
tijden behouden te worden.

1.2

Vorming Deuvelstoet

Omstreeks 15u15 begint de vorming van de Deuvelstoet in de Groeningenstraat,
front naar de Cypriaan Verhaevertstraat!
De bestuurders blijven bij de voertuigen.

1.3

Voertuigen

Na de passage op de Beestenmarkt dienen de voertuigen via de Volpestraat
naar het Oudstrijdersplein te rijden. Er zal voldoende parkeergelegenheid
voorzien worden op het Oudstrijdersplein. Het voetvolk gaat na de
Beestenmarkt richting de Grote Markt.
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2.

Zondag 22 maart 2020
2.1 Vorming van de Zondagstoet

De vorming van de stoet gebeurt tussen 09.30 uur en 11 uur en dit volgens het
schema waarvan iedereen kennis gekregen heeft. Wees stipt!
De praalwagens mogen enkel via de Duezstraat naar de opstelling
begeven. De groepen dienen zich te houden aan het tijds chema en mogen enkel
naar de hun toegewezen plaats gaan op aangeven van een lid van
Halattraction.
Bij een ongeluk op weg naar de stoet of bij pech dient Halattraction
onmiddellijk verwittigd te worden via het permanentienummer 0475/52.90.88.
zodat er rekening mee gehouden kan worden voor de opstelling.

2.2

Zondagstoet

Om 14u33 stipt vertrekt de Carnavalstoet.
Hou er rekening mee dat de elektrogeengroepen enkel en alleen mogen
bijgevuld worden aan het voorziene vulpunt (Nederhem).
Eens vertrokken dienen de carnavalsgroepen alles in het werk te stellen om
elkaar zo goed mogelijk op te volgen.
Ter hoogte van de Melkstraat dient de muziek van de praalwagen uit gezet te
worden. Tijdens de doortocht op de Grote Markt blijft deze afstaan, alsook
gedurende de weg naar de opstelling Lichtstoet.

2.3 Lichtstoet
Na de zondagstoet zal de vorming van de lichtstoet gebeuren in de Biezeweide.
De lichtstoet vertrekt om 20u44.
De show zal een eerste maal opgevoerd worden op het Oudstrijdersplein en
vervolgens op de Grote Markt.
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Ter hoogte van ‘De Post’ en de Melkstraat dient de muziek van de praalwagen
uit gezet te worden. Tijdens de doortocht op het Oudstrijdersplein en de Grote
Markt blijft deze afstaan, alsook gedurende de weg naar de parking Dutry
Power.

Na de lichtstoet zullen de praalwagens onder begeleiding van de politie naar
de parking van Dutry Power worden gebra cht. IEDERE begeleider draagt
VERPLICHT een fluohesje. Tijdens deze verplaatsing mogen de leden van de
groepen geen plaats nemen op de praalwagen of op de aanhangwagen van de
stroomgroep.
Uiteraard houdt iedere begeleider de veiligheid van zichzelf en de o mstaanders
in het oog. Men blijft ook op het door de politie aangewezen baanvak en
houden rekening met het andere verkeer.
Iedere richtlijn gegeven door Halattraction of de politie dient opgevolgd te
worden.

3. Maandag

23 maart 2020

3.1 Krottenmaandagstoet
Vanaf 13.15u zal de parking Dutry Power geopend worden.
Omstreeks 13u30 worden de veiligheidsverantwoordelijken verwacht aan de
ingang van Dutry Power voor de briefing verplaatsing. Iedere groep dient tijdig
aanwezig en om 13u45 startklaar te zijn. Vanaf 14.05u zal de verplaatsing
plaatsvinden naar de start van de avondstoet.
Opstellen van de praalwagens zal gebeuren langs de kant van de vaart
Laroystraat! De rijbaan dient vrijgehouden te worden voor hulpdiensten.
Om 18.00u dienen de bestuurders bij de praalwagen te zijn om omstreeks
18u11 te vertrekken.
Ter hoogte van het J. Possozplein dient de muziek van de praalwagen uit gezet
te worden. Tijdens de doortocht op de Grote Markt blijft deze afstaan, alsook
gedurende de weg naar de hangaar of staanplaats.
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