
Belangrijk nieuws omtrent optocht Simpelveld!!! 
 
Op 23 februari a.s. vindt één van de hoogtepunten van “d’r Zumpelvelder vastelaovend” plaats. Dan 
trekt namelijk de “Grote Optocht” door de straten van ons mooie “kloosterstadje”.  
Met het oog op de komende editie, georganiseerd door CV Woeësj-joepe, zijn er een aantal 
aandachtspunten en wijzigingen voorhanden, die wij graag kenbaar willen maken. Daarom 
organiseren wij, samen met de gemeente Simpelveld (boa’s), op donderdag 13 februari 2020 een 
informatiebijeenkomst voor de deelnemende groepen.  
Deze informatiebijeenkomst wordt gehouden in Partycentrum Oud Zumpelveld en zal beginnen 
om 19.30 uur. Het is zeer wenselijk dat er minimaal één (liefst meerdere) personen van met name 
de groepen met grote wagens aanwezig zal/zullen zijn. 
Een tweetal aandachtspunten en wijzigingen omtrent de optocht van 23 februari a.s. willen wij graag 
op voorhand al in deze brief kenbaar maken, zodat de deelnemende groepen reeds op tijd kunnen 
anticiperen op de door de gemeente gestelde voorwaarden. Dit betreffen met name het 
hesjesbeleid en de gewijzigde situatie omtrent de ontbinding. 
 
Hesjesbeleid: 
 
Sinds twee jaar staat in het reglement opgenomen, dat alle wagens getrokken door voertuigen 
zwaarder dan 3500 kg, begeleid dienen te worden door twee personen (één aan elke zijde) in een 
reflecterend hesje. De afgelopen twee edities van de optocht is hier door de deelnemende groepen 
waar deze regel van toepassing op was, maar mondjesmaat gehoor aan gegeven. Enkele groepen zijn 
hierop aangesproken, maar vooralsnog zonder sancties. Tijdens de komende optocht van 23 februari 
zullen de carnavalsvereniging en de gemeente (boa’s) er gezamenlijk op gaan toezien dat deze 
voorwaarde in het reglement nageleefd wordt.  
Tijdens het opstellen zal er een eerste controle gaan plaatsvinden. Wanneer een groep geen 
reflecterende hesjes voorhanden heeft, zullen deze ter plaatse worden uitgereikt. Tijdens het eerste 
deel (Stampstraat tot splitsing St. Remigiusstraat) van de optocht zal dan nogmaals worden 
gecontroleerd of de wagens begeleid worden door personen in reflecterende hesjes. Is dit niet het 
geval en weigert betreffende groep te voldoen aan deze voorwaarde, dan vinden de volgende 
sancties plaats: 

• Sommatie om de optocht per direct (via de St. Remigiusstraat) te verlaten. 

• Optochtvergoeding wordt niet uitgekeerd. 

• Eventuele uitsluiting voor het komende jaar. 

Uiteraard hopen wij dat de deelnemende groepen (met grote wagens) zich zullen houden aan de 
gestelde reglementsvoorwaarden, zodat bovenstaande maatregelen niet noodzakelijk zullen zijn. 
Tijdens de informatiebijeenkomst zal er door de gemeente een toelichting worden gegeven op 
bovenstaand beleid. Ook worden de optochtdeelnemers in de gelegenheid gesteld om vragen te 
stellen hieromtrent. 
 
Ontbinding 
 
De Markt in Simpelveld is jarenlang het decor geweest waar de ontbinding van de optocht 
plaatsvond. Tijdens de komende editie zal de ontbinding in een andere vorm gaan plaatsvinden. De 
wagens worden niet meer naar een centrale plek geleid, maar worden aan het eind van de optocht 
(Panneslagerstraat) via diverse uitvalswegen het dorp uitgeleid. Deze uitvalswegen, aan het eind van 
de Panneslagerstraat zijn als volgt bepaald: 

• Route 1: Wagens in de richting van Ubachsberg rijden naar links richting de St. 
Remigiusstraat.  



• Route 2: Wagens in de richting van Eys, Mechelen, Epen etc. rijden naar links richting 
Dr. Ottenstraat, Scheelenstraat, Dr. Schweitzerstraat en St. Nicolaasstraat richting 
Eys. 

• Route 3: Wagens in de richting van Bocholtz en Nijswiller rijden naar rechts richting 
rotonde, Dorpstraat, Kloosterstraat, Schiffelderstraat richting Bocholtzerweg of 
Nijswillerweg (via “nieuwe” structuurweg na de spoorwegovergang). 

• Route 4: Wagens in de richting van Heerlen rijden naar rechts richting rotonde en 
verlaten het dorp via de Rolduckerweg. 

De deelnemers die na afloop de horeca willen bezoeken, kunnen vervolgens via de Panneslagerstraat 
richting Irmstraat en Vroenhofstraat teruglopen (gelieve op de stoep te blijven). 
Ook over de gewijzigde ontbinding zal door de gemeente een toelichting worden gegeven tijdens de 
informatiebijeenkomst, waar ook eventuele vragen over gesteld kunnen worden. 
 
Ons doel, het organiseren van een mooie en veilige optocht, zal ook dit jaar onze prioriteit hebben. 
Als wij (deelnemers, organisatie en gemeente) gezamenlijk optrekken en de regels zullen naleven, zal 
dit doel zeer zeker gewaarborgd blijven. 
Graag hopen wij jullie terug te zien op onze informatiebijeenkomst op donderdag 13-2 aanstaande. 
Omdat wij op voorhand een indicatie willen krijgen van het aantal aanwezige personen, is het 
wenselijk om per mail aan ons door te geven met hoeveel personen jullie aanwezig zullen zijn (o.v.v. 
naam groep en naam contactpersoon). Dit kan door te mailen naar: optocht@woeesjjoepe.nl 
 
Alvast bedankt voor het begrip. 
 
Namens, 
 
Bestuur CV Woeësj-joepe 
Gemeente Simpelveld 
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