
Aanvraagformulier voor hinderlijke activiteiten

Gebruik dit formulier om een tijdelijke toelating te bekomen voor het:

- houden van een kampvuur;

- afschieten van vuurwerk.

Aanvraag ondertekend indienen bij de gemeentelijke milieudienst - Zuidlaan 36 te 9630 Zwalm (of ingescand via mail naar: 
milieu@zwalm.be) minimum 15 dagen vóór de datum van de activiteit. Meer inlichtingen bij Veerle Mertens - 055 480 570.

omschrijving van het evenement

plaats (adres)

datum of periode
en begin- en einduur

Van:  - tot: 
Beginuur:  - einduur: 

aantal geschatte deelnemers

doel van het evenement
 vereniging -  commercieel -  benefiet -  buurtfeest  privé

 andere: 

voorziene faciliteiten
 zaal -  feesttent -  podium -  drank- en eetstanden

 andere: 

toegankelijkheid

organisator

aanvrager1 tweede contactpersoon

voornaam en naam

adres

telefoon/gsm  /  / 

e-mail

geboortedatum 

Bij te voegen documenten:

- plan met vermelding van afstanden tot omliggende objecten (gebouwen, bomen, hagen…)

Te Zwalm, op ….................. (datum)
Handtekening aanvrager

1� De aanvrager dient meerderjarig te zijn.

gemeente Zwalm

mailto:milieu@zwalm.be


Uittreksel uit het GAS-reglement

2.11. Verbranden van afval, tuin- en snoeiafval

Artikel 58

(…)

Verbranding in open lucht (cfr. Veldwetboek en Bosdecreet) is toegelaten voor:

(…)

2° Kampvuur/kerstboomverbrandingen mits wordt voldaan aan volgende voorwaarden:

- aanvragen van een voorafgaandelijke toelating aan de burgemeester

- het betreft een socio-culturele activiteit

- ter plaatse worden de nodige maatregelen genomen om mogelijke brand te voorkomen

- enkel onbehandeld hout en onversierde kerstbomen mogen verbrand worden

- de brandweer en de politie wordt op de hoogte gesteld van de activiteit.

5.1.2. Het afschieten van vuurwerk

Artikel 126

Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen, is het verboden, zowel op de openbare 
weg, andere openbare plaatsen als op private domeinen, om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, 
thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen.

De burgemeester is ertoe gemachtigd toestemming te verlenen om feestvuurwerk af te steken.

Vooraleer vergunning wordt verleend geeft de brandweer advies.

Deze toestemming is in de nacht van 31 december op 1 januari niet vereist voor het ontsteken van vuurwerk of het doen 
ontsteken van voetzoekers. Wel is vereist dat bij deze handelingen de gepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen 
om het veroorzaken van schade of gevaar aan derden te vermijden.

gemeente Zwalm
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