Gebruiksvoorschriften kampvuurplaats Robinsoneiland

1) AANVANG
 De toelating tot het houden van een kampvuur dient minstens 8 dagen op voorhand
aangevraagd te worden bij het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag omvat:
o Datum en tijdstip
o Plaats waar afval zal gestort worden (vb. naar containerpark brengen)
o Naam van de verantwoordelijke


Navolgend op uw aanvraag zal de gemeente de brandweer en politie inlichten.



Na ontvangst van het advies van de brandweer en politie verleent het college van
burgemeester en schepenen al of niet een toelating.

2) OPBOUW KAMPVUUR EN VOORZORGEN
 Het kampvuur mag enkel ontstoken worden op de daartoe voorziene kampvuurplaats op het
Robinsoneiland.


De diameter van het kampvuur mag de diameter van de voorziene kampvuurkring niet
overschrijden en de hoogte van de houtstapel mag maximum 2,5 m bedragen.



Alleen droog, zuiver hout mag aangewend worden als brandstof voor het kampvuur. Er
mogen sprokkelhout of takken verzameld worden voor het kampvuur, maar er mogen
hiervoor geen bomen, boomtakken, kleine boompjes of struiken gerooid worden. Losse
bladeren of ander licht organisch materiaal dat gemakkelijk kan opwaaien of verwaaien
onder invloed van de wind, worden niet gebruikt. De verantwoordelijke zorgt dat hiervoor de
nodige voorzichtigheid aan de dag gelegd wordt.



Wie het sprokkelhout wil aanbrengen met een wagen tot dichtbij de kampvuurplaats, dient
vooraf toelating te vragen bij het onthaal van vzw Ter Borcht om het terrein met een wagen
te mogen oprijden. Na het uitladen van het sprokkelhout dient de wagen het terrein terug te
verlaten.



Het vuur mag enkel aangestoken worden met klein hout, papier en eventueel door het
gebruik van aanmaakblokken. Het is verboden brandversnellers (benzine, gasolie of andere
brandstoffen) aan te wenden.



Bij het aansteken van het vuur mag de windsnelheid, volgens de gegevens van het KMI, niet
hoger zijn dan 2 beaufort.



Er dient voor gezorgd te worden dat er in de onmiddellijke omgeving van het kampvuur geen
obstakels voorkomen waarover personen kunnen vallen en/of struikelen.



De andere gebruikers en omwonenden van het recreatiedomein Ter Borcht mogen niet
gehinderd worden door rook.



Er mogen geen tenten opgesteld worden op het Robinsoneiland. Er kan gebruik gemaakt
worden van de bestaande accommodatie bij vzw De Miere.

3) VERANTWOORDELIJKHEID EN VOORZORGEN
 Het kampvuur mag slechts gehouden worden onder constant toezicht van een meerderjarige
verantwoordelijke, wiens naam vooraf wordt meegedeeld bij de aanvraag aan het college
van burgemeester en schepenen.


De brandweerdienst wordt vooraf door de gemeentelijke dienst in kennis gesteld van het
geplande kampvuur. Indien u bij noodgevallen de brandweer (tel. 051/48 80 01) opbelt voor
een interventie, dan zal de brandweerdienst hiervoor mogelijks een kost aanrekenen. De
gemeente kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor deze bijkomende kost.



Voldoende blusmiddelen dienen voorzien te worden:
o Er dienen twee emmers water te worden voorzien om brandwonden te voorkomen.
o De brandweer kan steeds bijkomende brandbestrijdingsmaatregelen opleggen.



De toegangswegen tot de inrichting dienen ten allen tijde vrijgehouden te worden en
gemakkelijk bereikbaar te zijn voor de wagens van de hulpdiensten.



Het kampvuur mag niet verlaten worden als het vuur nog brandt. De verantwoordelijke ziet
erop toe dat het kampvuur tijdig niet meer aangewakkerd wordt, zodat het vuur rustig kan
uitbranden.

4) VEILIGHEID EN NAZORG
 De organisatie stelt alles in het werk om:
o Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen
o De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen
o Preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken


Bij eventuele wijzigingen van welke aard ook dient de brandweer telkens opnieuw
geraadpleegd te worden.



De afgevaardigden van de brandweer moeten vrije toegang krijgen tot de inrichting ter
controle van de naleving van bovenvermelde voorschriften.



Na gebruik dient het terrein opgeruimd te worden; afvalstoffen dienen afgevoerd te worden
en selectief ingezameld te worden.



Opruimingskosten of betrokken schade (te melden) worden integraal doorgerekend aan de
verantwoordelijke.

