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BESLISSING: Noodplanning. Brandfasen.  Afkondiging rook- en vuurverbod. 
 
MOTIVERING: 
Voorgeschiedenis 

• 23 juli 2019: E-mail van zonecommandant Kol. Koen Bollen getiteld 'Voorbereiding Rook- en vuurverbod 
- Voorstel actief vanaf 24/07'. 

Feiten en context 
• Brandweer zone Kempen wijst erop dat we momenteel in onze hulpverleningszone qua brandgevaar in 

de bossen tussen code geel en oranje zitten. Vanaf morgen is het 99% zeker code oranje. Mogelijks 
gaan we naar het einde van de week zelfs naar rood. Het is nu uitermate droog en brandgevaarlijk in 
onze bossen, natuur- en heidegebieden. 

• De brandweer adviseert een open vuur- en rookverbod uit te vaardigen in de brandgevoelige gebieden. 
• Om veiligheidsredenen adviseert de brandweer eveneens om, daar waar mogelijk, de toegang tot deze 

gebieden af te raden en activiteiten in bossen, natuur- en heidegebieden te beperken tot een 
noodzakelijk minimum. 

• De brandweer vraagt aan iedereen (individuele personen, scholen, jeugdbewegingen …) om uitermate 
voorzichtig te zijn in onze bossen, natuur- en heidegebieden. De bosbeheerders zijn extra waakzaam. 
Als er een brand uitbreekt in een bos, natuur- of heidegebied, rukt de brandweer grootschalig uit. 

• De brandweer geeft ook het advies alle kampvuren niet te laten doorgaan. 
Juridische gronden 

• De grondwet: artikel 129. 
• 22 december 2017 en latere wijzigingen: Decreet lokaal bestuur. 
• 13 juni 1990 en latere wijzigingen: Decreet Bosdecreet. 

Adviezen 
• Brandweerzone Kempen adviseert een open vuur- en rookverbod uit te vaardigen in de brandgevoelige 

gebieden op basis van de uitzonderlijke droogteperiode vanaf 24 juli 2019. 
Argumentatie 
Er is groot brandgevaar in natuur- en heidegebieden evenals in bossen ingevolge onzorgvuldige gedragingen 
van personen die zich ophouden in voormelde bedreigde gebieden. Ter vrijwaring van de openbare orde, meer 
bepaald de openbare veiligheid en de openbare gezondheid, dienen aanstonds passende maatregelen 
getroffen om branden in natuur- en heidegebieden evenals in bossen te voorkomen. Ten gevolge van extreme 
klimatologische omstandigheden bestaat er een enorm risico op brandgevaar in alle bossen, natuur- en 
heidegebieden op het grondgebied van de gemeente Hulshout. 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: 
De burgemeester beslist dat met betrekking tot elkeen die zich op reglementaire wijze ophoudt in de bedreigde 
gebieden in open lucht een absoluut rookverbod wordt uitgevaardigd alsmede een verbod tot het maken van 
vuur in open lucht. 
Artikel 2:  
Overtredingen van dit besluit zullen gestraft worden met politiestraffen voor zover bij wetten, decreten of 
algemene reglementen geen zwaardere straffen voorzien zijn. 
Artikel 3:  
Huidig besluit zal gelden van 24 juli 2019 tot het einde van de droogteperiode, vast te stellen op de website van 
het Agentschap voor Natuur en Bos (https://www.natuurenbos.be/crisiscommunicatie).  
Artikel 4: 
Huidig besluit zal worden bekend gemaakt zoals bepaald in artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur.  



Artikel 5: 
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 6:  
Dit besluit treedt in werking vanaf 24 juli 2019. 
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