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AFSCHIETEN VAN VUURWERK
Locatie vuurwerk: Heist-op-den-Berg
Datum vuurwerk: woensdag 1 januari 2022

Besluit van de burgemeester te Heist-op-den-Berg
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, houdende aanduiding van de bevoegdheden van de burgemeester,
inzonderheid artikel 64.
De algemene bestuurlijke politieverordening, goedgekeurd op 21 april 2009, inzonderheid de artikels 187, 188
en 189.
Het decreet van 26 april 2019, houdende een verbod op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers,
carbuurkanonnen en wensballonnen.
De gemeente kan voor uitzonderlijke gebeurtenissen vooraf de toestemming verlenen om gedurende een
beperkte periode vuurwerk af te steken. De nacht van oudjaar naar nieuwjaar is een uitzonderlijke gebeurtenis.
De knallen en lichtflitsen van het vuurwerk maken dieren onnodig angstig. Door het beperken van de duur van
het vuurwerk tot 30 minuten kan het dierenleed worden beperkt.
Het gebruik van geluidsarm vuurwerk met een maximaal geluidsniveau van 85 dB(A) kan dierenleed en
geluidsoverlast beperken.
Het afschieten van vuurwerk kan brandgevaar inhouden hetgeen voorzorgmaatregelen noodzakelijk maakt zodat
de personen, die vuurwerk afschieten dienen te beschikken over een verzekering tot dekking van de burgerlijke
aansprakelijkheid.
BESLUIT:
Art. 1.Toelating te verlenen om op het grondgebied van de gemeente Heist-op-den-Berg op zaterdag 1 januari 2022
van 0u00 tot 0u30 uitsluitend geluidsarm vuurwerk met een maximaal geluidsniveau van 85 dB(A) aan te steken
en af te schieten, mits naleving van de volgende voorwaarden:
-

Het vuurwerk mag enkel door meerderjarigen worden afgeschoten.
De nodige veiligheidsmaatregelen om brand en ongevallen te voorkomen dienen te worden nageleefd.
Er dient een draagbaar blustoestel (6 kg ABC poeder) binnen handbereik te zijn.
Het vuurwerk dient op voldoende veilige afstand van gebouwen en beplantingen te worden
afgeschoten.
Het is verboden om vuurwerk af te steken in de nabijheid van risicovolle locaties, zoals spoorwegen en
bossen.
De vuurwerkmaker dient een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid tegen materiële en persoonlijke
schade af te sluiten.
De vuurwerkmaker dient vooraf de buren te verwittigen.

Heist-op-den-Berg, 17 november 2021

Art. 2.Afschrift van huidige toelating wordt overgemaakt aan:
de aanvrager
de hoofdcommissaris van lokale politie, korpsoverste
de zonecommandant van hulpverleningszone Rivierenland
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Algemeen directeur
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Luc Vleugels
Burgemeester

