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Telefoon | 015 23 74 00
mail | milieu@heist-op-den-berg.be
adres | Leopoldlei 40
2220 Heist-op-den-Berg

Toelating tot het aanleggen van een vreugdevuur
De burgemeester heeft beslist om je een toelating te verlenen voor het aanleggen van een vreugdevuur in
de vorm van een kampvuur. Deze vergunning geldt voor het evenement zoals omschreven op het
aanvraagformulier verbonden aan onderstaand Eagle-ID, onder voorbehoud van de naleving van de
omschreven voorwaarden.
Datum goedkeuring: 27 september 2021

Informatie omtrent het evenement:
Naam van het evenement

Vreugdevuur fam. Vleugels

Type evenement

Vreugdevuur/vuurkorf

Adres van het evenement

2222 Heist-op-den-Berg, Wiekevorstse-Goorweg 34

Periode

24 oktober 2021 16:00
24 oktober 2021 23:59

Referentie (Eagle id)

1391788

Contactpersoon

Luc Vleugels

Gsm

0495/495589

E-mail

lv@heist-op-den-berg.be

Hieronder vind je de eventuele wijzigingen en/of bijkomende specifieke voorwaarden. De algemene
voorwaarden staan op de volgende pagina.
Specifieke voorwaarden

•
•

Deze vergunning voor een vreugdevuur kan ten allen tijde ingetrokken worden door de
burgemeester indien de omstandigheden, zoals het weer, een verhoogd risico betekenen
Deze vergunning wordt verleend onder de voorwaarden van de geldende Coronamaatregelen zoals
bepaald in het MB van 28 oktober 2020 en latere wijzigingen

Hans Welters
Algemeen directeur

Jan Moons
Burgemeester wnd.
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NA TE LEVEN VOORWAARDEN

Bijzondere voorwaarden

Algemene voorwaarden
Het aanleggen van een vuur kan brandgevaar inhouden wat voorzorgsmaatregelen nemen noodzakelijk
maakt. Deze toelating wordt gegeven onder volgende algemene voorwaarden:
•

De vuurhaard dient op een voldoende veilige afstand (minstens 3 m) van de gebouwen, beplantingen en
eventuele brandstoftanks te worden aangelegd.

•

De diameter van de vuurhaard mag maximaal 2 meter bedragen.

•

De vuurhaard dient te worden opgesteld, of afgeschermd, dat onopzettelijk contact van personen – en
in het bijzonder kinderen – met de vuurhaard of het vuur onmogelijk is.

•

De locatie van de vuurhaard is niet toegestaan in vrije doorgangen en evacuatiewegen.

•

Als brandstof mag enkel onbehandeld hout worden gebruikt en het is verboden afval in de brandhaard
te mengen.

•

De opslag van de brandstof moet steeds buiten het bereik van het publiek gebeuren en opslagplaatsen
moeten vlot bereikbaar zijn voor de brandweer.

•

Het gebruik van vloeibare brandstoffen is verboden.

•

De vuurhaard mag niet onbeheerd worden achtergelaten.

•

Bij het einde van het evenement wordt door de organisator een rondgang uitgevoerd, waarbij de
vuurhaard wordt gedoofd met een overvloedige hoeveelheid water en de resterende brandstof wordt
verwijderd.

•

De organisatoren blijven verantwoordelijk voor de eventuele aangerichte schade. Hiertoe moeten
ze beschikken over een verzekeringsovereenkomst.

•

De organisatoren moeten al de nodige voorzorgsmaatregelen treffen om brand te voorkomen.
Hiertoe zullen ze minstens een draagbaar blustoestel (bv. 6Kg A.B.C.-poeder) binnen handbereik
houden. Brandblusapparaten kunnen ontleend en opgehaald worden via druk- en uitleendienst
(drukenuitleen@heist-op-den-berg.be), Stationsstraat 2 – 2220 Heist-op-den-Berg tijdens de
openingsuren.

Juridische grond
•
•
•

De algemene bestuurlijke politieverordening van 21 april 2009 houdende bepalingen inzake vuur
en rook (artikel 87)
Het decreet van 23 december 2011 betreffende de duurzaam beheer van materialenkringlopen en
afvalstoffen en latere wijzigingen.
Hoofdstuk 6.11 van titel II van VLAREM inzake de verbranding in open lucht.
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Regelgeving bevoegdheid
Artikel 63 van het decreet van het lokaal bestuur van 2017: naast zijn bevoegdheden voor de uitvoering
van politiewetten, politiedecreten, politieverordeningen, politiereglementen en politiebesluiten, voor de
bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente en voor dringende politieverordeningen is de
burgemeester bevoegd voor de uitvoering van de wetten, decreten en de uitvoeringsbesluiten van de
federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander
orgaan van de gemeente is overgedragen.
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