Provincie
ANTWERPEN

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER
d.d. 25 april 2019

Arrondissement
TURNHOUT
GEMEENTE
2235 Hulshout
BESLISSING: Noodplanning. Opheffing brandfase rood: Rook- en vuurverbod.
MOTIVERING:
Voorgeschiedenis
• 18 april 2019: Burgemeesterbesluit dat een absoluut rookverbod, alsook een verbod tot het maken
van vuur in open lucht wordt uitgevaardigd voor iedereen die zich in bossen, natuur- en
heideterreinen bevindt.
• 25 april 2019: E-mail van zonecommandant Koen Bollen betreffende "Voorstel tot einde rook- en
vuurverbod".
Feiten en context
• Het grote gevaar op brand in de bos- en hei gebieden in onze zone is momenteel geweken.
Momenteel is fase GEEL van kracht. De natuurgebieden zijn nog droger. Beheerders en brandweer
zijn extra waakzaam.
Juridische gronden
• 13 juni 1990 en latere wijzigingen: Bosdecreet:
◦ artikel 105 bepaalt dat het agentschap natuur en bos gebieden kan aanwijzen die bijzonder door
brand worden bedreigd, alsmede de periode gedurende welke in deze gebieden met direct
brandgevaar rekening gehouden moet worden.
• 24 juni 1988 en latere wijzigingen: Gecoördineerde wetten Nieuwe Gemeentewet:
◦ Artikel 134. § 1 bepaalt dat in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis
van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar
of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, de burgemeester politieverordeningen kan
maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven, met
opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Die
verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet
worden bekrachtigd.
Adviezen
Brandweerzone Kempen adviseert het open vuur- en rookverbod in de brandgevoelige gebieden op te heffen.
Argumentatie
Het agentschap natuur en bos stelt de preventieve fases vast, gebaseerd op de brandwaarschuwingsindex
(BWI). Deze BWI bevindt zich in de groen fase. Op basis van deze gegevens raadt de commandant van
Brandweer Zone Kempen aan het rook- en vuurverbod op te heffen.
BESLUIT:
Artikel 1:
De burgemeester beslist het burgemeesterbesluit van 18 april 2019, waarin een absoluut rookverbod, alsook
een verbod tot het maken van vuur in open lucht wordt uitgevaardigd, op te heffen.
Artikel 2:
Een eensluidend afschrift van onderhavig besluit zal, in drievoud, voor kennisgeving, overgemaakt worden
aan:
 Mevr. de Provinciegouverneur,
 De Griffier der Rechtbank van 1° Aanleg te Turnhout,
 De Griffier der Politierechtbank Turnhout,
 De Zonecommandant van brandweer zone Kempen,
 De Korpschef van de Politiezone Zuiderkempen,
 Het agentschap voor Natuur en Bos, Provincie Antwerpen.

Artikel 3:
Dit besluit treedt in werking vanaf de dag waarop het bekend gemaakt wordt.

Namens de burgemeester
Bij verordening
De algemeen directeur
(get.)
Anita Van den Eynde
Bij verordening
De algemeen directeur

Anita Van den Eynde

De burgemeester
(get.)
Geert Daems
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
De burgemeester

Geert Daems

