Weersberichten L1: Waarschuwingen voor Optocht maandag 14 februari 2016
Donderdag
http://www.1limburg.nl/optochten-mogelijk-afgeblazen-door-onstuimig-weer
Optochten mogelijk afgeblazen door onstuimig weer
Redactie L1 - Geplaatst op donderdag 4 februari 2016 - 19:53
De carnavalsoptochten van maandag gaan mogelijk niet door. Er worden dan zware
windstoten tot 100 kilometer per uur verwacht.
Het Regionaal Operationeel Team, waar politie en brandweer in zit, praat daar
vrijdagmorgen over om de risico's in kaart te brengen. Uiteindelijk besluiten de gemeenten
of een optocht kan doorgaan of niet. Het komt niet vaak voor dat vanwege slecht weer
optochten worden afgelast. De laatste keer was in 1990, toen er winstoten waren van meer
dan 100 kilometer per uur.
Er zijn op carnavalsmaandag onder andere optochten in Venlo, Roermond en Kerkrade.

Zaterdag
http://www.1limburg.nl/grote-onzekerheid-doorgaan-optochten-op-carnavalsmaandag
Grote onzekerheid doorgaan optochten op carnavalsmaandag
Redactie L1 - Geplaatst op zaterdag 6 februari 2016 - 10:18
Organisatoren van carnavalsoptochten moeten er rekening meehouden dat de optochten van
maandag worden afgelast. De kans is groot dat praalwagens niet de weg op mogen vanwege
zeer onstuimig weer.
Dat verwacht Meteo Limburg.
Onstuimig weer
L1-weerman Thijs Zeelen zegt dat alle weercomputers aangeven dat het maandag zwaar
weer wordt, met windkracht 6 tot 7, en harde windstoten met een kracht van 75 tot 100
kilometer per uur. Bekijk hier de actuele weersvoorspelling voor Limburg.
Code geel
Zeelen verwacht dat het KNMI zaterdag code geel afgeeft voor maandag. In dat geval
adviseren de brandweer en politie om de praalwagens niet de weg op te laten gaan. De
beslissing daarover wordt door de gemeenten genomen, in overleg met de Veiligheidsregio's
en de carnavalsorganisaties.

http://www.1limburg.nl/knmi-geeft-code-geel-af-voor-maandag
KNMI geeft code geel af voor maandag
Redactie 1Limburg - Geplaatst op zaterdag 6 februari 2016 - 17:35

Afnemen
Halverwege de maandagochtend zal de wind iets in kracht afnemen, maar het blijft
ontstuimig. Het is volstrekt onduidelijk of de windsnelheid maandagmiddag voldoende onder
de 75 km/u ligt om de optochten niet meer dwars te zitten, zegt Meteo Limburg.

Zondag
http://www.l1.nl/video/l1nws-grote-carnavalsoptocht-roermond-afgelast

In deze video:
Code geel verpest het carnavalsfeest op een aantal plaatsen in Limburg. In Roermond en Swalmen
gaat de optocht morgen niet door en in Hulsberg wordt die een dag verplaatst. Maandag staan ruim
honderd optochten gepland. In de meeste plaatsen valt pas morgenvroeg pas een besluit. Doorgaan
of toch afgelasten.
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http://www.1limburg.nl/carnavalsoptochten-afgelast-vanwege-stormachtig-weer?context=section3651
Carnavalsoptochten afgelast vanwege stormachtig weer
Redactie 1Limburg - Geplaatst op zondag 7 februari 2016 - 15:16
Vanwege het verwachte stormachtige weer gaat de grote carnavalsoptocht in Roermond
definitief niet door.
Dat heeft de organisatie van het evenement zondagmiddag in overleg met de gemeente
besloten.
Code geel
Het KNMI gaf voor maandag al code geel af, een waarschuwing voor zwar e windstoten. Er
worden windstoten met een snelheid van 75 kilometer per uur verwacht. De organisatie
vindt het risico te groot om de optocht gewoon door te laten gaan en neemt daarom het
zekere voor het onzekere door het evenement af te gelasten.
Lees ook: KNMI geeft code geel af voor maandag
Aan de optocht zouden 88 wagens, groepen en eenlingen deelnemen. Zij kunnen maandag in
Theaterhotel De Oranjerie terecht, voor 't Alternatieve Optochbal.
Afgelast
Ook de carnavalsoptocht in Swalmen is afgelast vanwege het verwachte slechte weer.

Maandag
http://www.1limburg.nl/carnavalsmaandag-deze-optochten-gaan-niet-door?context=section-3651
Carnavalsmaandag: deze optochten gaan niet door
Redactie 1Limburg - Geplaatst op maandag 8 februari 2016 - 9:44
Vanwege het slechte weer gaan verschillende carnavalsoptochten maandag niet door,
waaronder alle optochten in de gemeente Venlo.
Zondag besloot de Venlose carnavalsvereniging Jocus de optocht nog uit te stellen, maar
deze werd maandagochtend alsnog afgelast op last van burgemeester Antoin Scholten.
Maar daar blijft het niet bij. Tot nu toe gaan de volgende optochten niet door:
* Venlo
* Tegelen
* Arcen
* Roermond
* Swalmen
* Geleen (kinderoptocht)
* Brunssum
* Hoensbroek
* Heerlerheide
* Heerlerbaan
* Venray
* Blitterswijck
* Wanssum
* Geijsteren
* Horst (jeugdoptocht)
* Melderslo
* Sevenum
* America
* Swolgen
* Tienray
* Meerssen
* Valkenburg
* Nieuw-Bergen
* Well
* Beek
* Einighausen
* Schimmert
* Wolder (Maastricht)
* Amby (Maastricht)
* Urmond
* Hulsberg
* Montfort
* Schinnen
* Bunde
* Geulle

* Bocholtz
* Simpelveld (op gen Huls)
* Amstenrade
* Banholt
* Guttecoven
Uitgesteld
De optochten in de gemeente Eijsden-Margraten (Mheer, Sint Geertruid, Cadier en Keer e n
Gronsveld) zijn uitgesteld, ze beginnen maandagmiddag om 15:00 uur. Ook de optocht in
Treebeek en de familie-optocht in Maasticht gaan maandagmiddag door, maar dan zonder
praalwagens.
Een aantal van de afgelaste optochten is verplaatst naar dinsdag, woensdag, zondag en
zondag 6 maart (Halfvasten).
Dit bericht wordt aangevuld.

Dinsdag
http://www.1limburg.nl/opnieuw-code-geel-zware-windstoten-zuid-limburg?context=section-3651
Opnieuw code geel: zware windstoten in Zuid-Limburg
Redactie 1Limburg - Geplaatst op dinsdag 9 februari 2016 - 10:39
Het KNMI heeft voor dinsdagmiddag code geel afgegeven voor het zuiden van Limburg.
In de middag is er kans op windstoten van meer dan 75 kilometer per uur.
Optochten
Voor maandag werd ook al code geel afgegeven. Door de harde wind ondervonden veel
carnavalsvierders hinder. Optochten in onder meer Venlo en Roermond werden daarom
afgeblazen. In Schinveld ging het goed mis, daar werd een carnavalswagen door de harde
wind omver geblazen. De optocht was al voorbij, de wagen was op de terugweg.
Verplaatst
Een aantal optochten werd verplaatst naar dinsdag. Bekijk hier welke optochten worden
geannuleerd.
Regen en sneeuw
Ook op de derde carnavalsdag worden de feestvierders bepaald niet verwend. Naast de
harde wind gaat het volgens Meteo Limburg dinsdag in de middag en avond op veel plekken
regenen. Daarbij koelt het ook flink af. In de hoogstgelegen gebieden van Zuid-Limburg is
zelfs natte sneeuw te verwachten.

http://www.1limburg.nl/opnieuw-optochten-afgeblazen-vanwege-harde-wind?context=section-3651
Opnieuw optochten afgeblazen vanwege harde wind
Redactie 1Limburg - Geplaatst op dinsdag 9 februari 2016 - 11:25
Vanwege het slechte weer worden ook op carnavalsdinsdag diverse optochten afgelast.
Het KNMI heeft voor dinsdagmiddag code geel afgegeven voor het zuiden van Limburg. Het
blijft niet alleen regenen, er zijn ook zware windstoten tot meer dan 75 kilometer per uur
mogelijk.
Afgelast
Tot nu toe zijn de volgende optochten geannuleerd:
* Berg aan de Maas
* Einighausen
* Geleen (kinderoptocht)
* Geulle (gewone optocht)
* Heerlerbaan
* Hoensbroek
* Horn (kinderoptocht)
* Hulsberg
* Landgraaf (verplaatst naar zondag 14 februari om 13:11 uur)
* Lindenheuvel
* Mariarade
* Munstergeleen
* Neerbeek
* Nieuwstadt (kinderoptocht)
* Susteren (kinderoptocht)
* Vilt
Zodra er meer optochten niet door gaan, lees je dat hier.
Het carnavalsfestijn Top 111 op de Markt in Meerssen gaat wel door. Het e venement werd
vanwege het slechte weer wel uitgesteld tot 18:00 uur. Ook mogen artiesten vanwege de
wind niet het podium op. Daarom zullen ze het publiek vanaf het plein toezingen.
Bekijk op de kaart een overzicht van de afgelaste optochten
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Woensdag
http://www.1limburg.nl/speldje-blauw-sjuut-voor-ouders-carnavalstweeling
'Bemoeienis burgemeesters met optochten was niet nodig'
Redactie De Limburger - Geplaatst op woensdag 10 februari 2016 - 6:46
Burgemeesters hadden zich helemaal niet moeten bemoeien met het al of niet doorgaan van
carnavalsoptochten.
Dat zegt de Nijmeegse hoogleraar Ira Helsloot, gespecialiseerd in veiligheid en bestuur. Hij
vindt dat de burger zelf moet beslissen of hij bij storm aan een optocht meedoet, of ernaar
gaat kijken.
Begrijpen
Je mag van mensen verwachten dat ze begrijpen dat er dan wel eens iets door de lucht kan
vliegen. Helsloot vindt dat de eigen verantwoordelijkheid van burgers is ond ergesneeuwd in
de drang van de overheid om alles te willen regelen op veiligheidsgebied.
Hij ziet meer heil in een andere aanpak. "Hang bij wijze van spreken onder het
plaatsnaambordje de boodschap: hier is een optocht én het stormt. Vertel wat de risico’s
zijn, maar communiceer vooral ook de eigen verantwoordelijkheid van burgers."
Jan Mans
Jan Mans uit Meerssen, oud-burgemeester van een aantal gemeenten, deelt Helsloots visie
niet. "Natuurlijk bestaat er geen samenleving zonder risico’s, maar burgers verwachten wel
degelijk dat bestuurders hun verantwoordelijkheid nemen."
Mans: "Je kunt wel roepen dat de burger een eigen verantwoordelijkheid heeft, maar als het
misgaat wordt niet naar die burger maar naar de bestuurder gekeken. Door de media én
door die burger."

Het uitgebreide verhaal woensdagochtend in de Limburgse kranten :
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Woensdag, 10 februari 2016
‘Laat keuze aan burger bij risico’ door Hans Goossen
NIJMEGEN – De Limburgse burgemeesters hadden het risico van deelname en bezoek aan optochten
beter bij de carnavalvierders zelf neer kunnen leggen. Dat vindt de Nijmeegse hoogleraar ‘besturen
van veiligheid’ Ira Helsloot. De samenleving is volgens hem doorgeschoten in haar regeldrift op
veiligheidsgebied. „Je kunt burgers niet tegen alles beschermen.”
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Woensdag, 10 februari 2016
Als het stormt bij optocht, beslis zelf
VEILIGHEID Hoogleraar: overheid moet risico’s duidelijk communiceren, afweging is aan deelnemer
en toeschouwer door Hans Goossen H Wel optocht, geen optocht. Dat besluit lag op het bordje van
de burgemeesters, terwijl dat volgens hoogleraar Ira Helsloot het pakkie-an van de burger had
moeten zijn.
Het stormt en dan hoef je zelfs een prins carnaval niet te vertellen dat het gevaarlijk is als zijn
praalwagen niet windbestendig is. Terwijl je ook van de gemiddelde toeschouwer mag verwachten
dat-ie begrijpt dat bij windstoten van 75 kilometer per uur wel eens iets door de lucht zou kunnen
vliegen. Met andere woorden: wie bij code geel op die praalwagen klimt of langs de kant gaat staan,
kiest er zelf voor om zich aan een potentieel risicovolle situatie bloot te stellen. En daarmee is in
principe niets mis, betoogt Ira Helsloot, hoogleraar ‘besturen van veiligheid’ aan de Nijmeegse
Radboud Universiteit. „Burgers mogen ervoor kiezen extra risico te lopen.” Volgens Van Helsloot
hadden de Limburgse burgemeesters zich dan ook niet het hoofd hoeven te breken over het besluit
om de optocht in hun gemeente wel of niet af te gelasten. De eigen verantwoordelijkheid van
burgers is in de visie van Helsloot de afgelopen decennia ondergesneeuwd in de drang van overheid
en samenleving om „alles te willen regelen” op veiligheidsgebied. Bij twijfel geen optocht, zo
redeneerde Antoin Scholten maandag. „Maar in het standje ‘veiligheid boven alles’ is niets meer
mogelijk. Je kunt de burger niet tegen alles beschermen”, reageert Helsloot. Hij signaleert een
bestuurlijke verkramptheid. „Bestuurders en hun adviseurs laten zich leiden door de vrees dat hun
achteraf iets verweten kan worden. Terwijl je je kunt afvragen of de samenleving inderdaad vindt dat
een burgemeester of ambtenaar ook alles van het weer moet weten.” Helsloot ziet meer heil in een
andere aanpak. „Hang bij wijze van spreken onder het plaatsnaambordje de boodschap: hier is een
optocht én het stormt. Vertel wat de risico’s zijn, maar communiceer vooral ook robuust de eigen
verantwoordelijkheid van burgers.” Jan Mans, als burgemeester gepokt en gemazeld in een rits van
steden, waaronder Enschede tijdens de Vuurwerkramp van 2000, deelt Helsloots visie niet.
„Natuurlijk bestaat er geen samenleving zonder risico’s, maar burgers verwachten wel degelijk dat
bestuurders hun verantwoordelijkheid nemen en daar stevig in staan.” Zowel de
afgelastingsbesluiten als het uitblijven daarvan kan hij billijken. Dat de Limburgse burgemeesters

geworsteld hebben met hun optochtbesluit, snapt Mans heel goed. „Je kunt wel roepen dat de
burger een eigen verantwoordelijkheid heeft, maar er zit één groot ‘maar’ bij: als het onverhoopt
misgaat, wordt niet naar die burger maar naar de bestuurder gekeken. Door de media én door die
burger.” Hoogleraar Helsloot kent dat mechanisme ook. Media die na een incident meteen naar het
functioneren van het rampenplan vragen, schadeclaims van burgers, het zijn abc’tjes. „De overheid
heeft heel veel zaken naar zich toegetrokken. Overal zijn wel vergunningen voor, dan roep je die
toetsing achteraf ook over je af.” Meer verantwoordelijkheid bij de burger leggen, betekent ook
meer aansprakelijkheid voor die burger, aldus Helsloot. Wie als gewaarschuwd mens ervoor kiest om
risico’s te lopen, moet achteraf in principe niet mauwen. „Je draagt je eigen schade, tenzij sprake is
van aanwijsbaar nalatig handelen.

Zondag
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Komende week tijdelijk enkele graden vorst
In de nacht naar zondag is het bewolkt, en bij ongeveer 3 graden zijn er lange perioden met
regen en natte sneeuw. De wind uit NO tot O is matig, 3 Beaufort.
Overdag is het geheel bewolkt en waterkoud. Er zijn lange perioden met lichte regen of
motregen. Af en toe is het droog. ’s Ochtends kan het tijdelijk iets harder regenen, waarbij
natte sneeuw mogelijk is. Het wordt ’s middags hooguit slechts 3 à 4 graden. De wind is
hooguit matig, windkracht 3, uit NO maar Zuid-Limburg is er geruime minder wind uit W tot
NW.
’s Avonds neemt bij 1 à 2 graden de kans op (natte) sneeuw toe en het kan wit worden door
een dun laagje sneeuw: eerst en vooral boven de hogere gebieden van Zuid -Limburg.

