
 

 

AANVRAAGFORMULIER KAMPVUUR

 

Vul dit formulier correct en volledig in. Dien de aanvraag minimaal 14 dagen voor de activiteit in bij 

de dienst Vrije Tijd. Onvolledig of laattijdig ingediende formulieren worden niet behandeld. 

Gegevens aanvrager1 

• Naam vereniging: 

• Verantwoordelijke kampvuur: 

• Woonachtig te: 

• GSM: 

• E-mail: 

• Datum en locatie kampvuur: 

1 De verantwoordelijke moet te allen tijde bereikbaar zijn gedurende de activiteit. 

Voorwaarden 

De vereniging krijgt, na goedkeuring van het schepencollege, een toestemming voor het aanleggen 

van een kampvuur, mits het naleven van de voorwaarden vastgesteld in de politie verordening 

‘kampplaatsen’ van de gemeente Bocholt.  

1. Het kampvuur wordt aangelegd met toestemming van de uitbater van het terrein of -

inrichting, en mits het afsluiten van een verzekering voor eventuele schade aan derden; 

2. De voorwaarden bepaald in artikel 2.1.2 van de politieverordening ‘kampplaatsen’ d.d. 16 

mei 2016 dienen strikt nageleefd te worden (reglement ter inzage op de kampplaats); 

3. De bepalingen van het boswetboek en het veldwetboek dienen nageleefd te worden; 

4. Het kampvuur heeft een maximum diameter van 2 meter en hoogte van 2 meter; 

5. Het gebruik van vloeibare brandversnellers is verboden; 

6. Rond de vuurhaard dient een strook van 1 meter vrijgemaakt te worden van takken, dode 

bladeren, twijgen, groene of droge planten en van ieder brandbaar materiaal; 

7. De nodige blusmiddelen moeten door de inrichters voorzien worden; 

8. Het vuur moet gedoofd zijn om 24.00 uur; 

9. De toeschouwers moeten op een veilige afstand gehouden worden; 

10. Er dient rekening gehouden te worden met de windrichting, zodat er geen rookhinder         

ontstaat op de openbare weg. 

Er zijn eveneens een aantal wettelijke bepalingen van toepassing, die opgenomen zijn in het 

Veldwetboek (7 oktober 1886), het Bosdecreet (gewijzigd in 2013), en VLAREM (Vlaams Reglement 

betreffende de Milieuvergunning). De Hulpverleningszone Noord-Limburg (brandweer) heeft ook 

richtlijnen uitgeschreven m.b.t. het organiseren van ‘open vuur’. De richtlijnen kunnen opgevraagd 

worden via info@hvznl.be. 

Opmerking: bij brandfase ‘rood’ wordt de vergunning ingetrokken. 
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