Verzoek op grond van artikel 5:34 van de
APV 2018 van de gemeente Veendam tot
ontheffing voor het verbranden van
afvalstoffen in verband het houden van een
vreugdevuur.

Aanvraagformulier ontheffing Vreugdevuur
a) Algemene gegevens van de aanvrager
Naam organisatie: ________________________________________________________
Naam contactpersoon: ___________________________________________  dhr.  mevr.
Adres: __________________________________________________________________
Postcode: _______________________________________________________________
Woonplaats: _____________________________________________________________
Telefoonnummer (tijdens kantooruren): ________________________________________
Telefoonnummer mobiel: ___________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________

b) Waar wordt het vuur ontstoken
Adres: __________________________________________________________________
Postcode & Woonplaats: ___________________________________________________
Bent u eigenaar van de grond waarop het vuur wordt ontstoken?

 ja  nee

Indien er niet op eigen terrein of gemeentegrond een vreugdevuur wordt aangestoken dient
er een schriftelijke toestemming van de grondeigenaar te worden bijgevoegd.
Naam eigenaar: __________________________________________________________
Adres eigenaar: ___________________________________________________________
Postcode & Woonplaats _____________________________________________________

c) Wanneer wordt het vuur ontstoken
Datum: __________________________________________________________________
Begintijd:

________ uur

Eindtijd:

________ uur

Vinden er nog andere activiteiten plaats?
 ja  nee
Zo ja, welke activiteiten? : _____________________________________________________
__________________________________________________________________________

d) Opbouw en aansteken van het vreugdevuur
Gebruikte materialen waaruit de brandstapel zal worden opgebouwd
 snoeihout/takken
 schoon onbewerkt hout

 kerstbomen en overig groen

Is het terrein waarop het vreugdevuur wordt ontstoken  verhard

 onverhard

Blusmiddelen

 ja, aantal ______

 nee

Volume vreugdevuur

 minder dan 100 m3

 meer dan 100 m3

Afstand tot dichtstbijzijnde woning/gebouw

_______ meter

Afstand tot dichtstbijzijnde openbare weg

_______ meter (dient minimaal 25 meter te zijn)

e) Ondertekening
Plaats ______________________

Datum _______________________

Handtekening ________________________

Situatietekening bijvoegen
Voorschriften aanvraag ontheffing vreugdevuren
 Vreugdevuren tijdens de jaarwisseling moeten voor 7 december zijn ingediend bij de
gemeente Veendam.
 De aanvraag dient vergezeld te gaan van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van
de grond waarop het vreugdevuur wordt aangelegd.
 De aanvraag moet tevens een situatietekening op schaal *(minimaal 1:1000) bevatten met de
locatie van het vreugdevuur inclusief de afstanden tot de kwetsbare omgeving (gebouwen,
rieten daken, natuurterrein, opslag van hooi/stro) . Op de tekening moet tevens de aanwezige
hoogspanningsleidingen, ondergrondse buisleidingen en kabels en open (blus)water zijn
aangegeven.
 De aanvrager dient op de hoogte te zijn van de voorwaarden en voorschriften behorende bij
de ontheffing.
 De aanvrager van de ontheffing moet meerderjarig zijn.
 De ontheffing moet te allen tijde getoond kunnen worden aan toezichthoudende ambtenaren.

Deze aanvraag kunt u zenden naar Gemeente Veendam, Team V&H, Postbus 20004, 9640 PA
Veendam of indienen op het gemeentehuis van Veendam, Raadhuisplein 5 te Veendam. Ter
attentie van de heer N. Wielinga of mevrouw N. Fokkema van het Team Vergunning &
Handhaving. Voor eventuele vragen kunt u hen bereiken op telefoonnummer 0598 – 652547
resp. 652435.

EIGENAARSVERKLARING VREUGDEVUUR

Naam: ___________________________________Voorletters: ___________  dhr.  mevr.
Adres: _______________________________________________
Postcode: ____________________________________________
Woonplaats: __________________________________________

Verklaart geen bezwaar te hebben tegen het houden van een vreugdevuur op het hem/haar in
eigendom
toebehorend perceel, _____________________________________________________
Gelegen aan ____________________________________________________________
Te ____________________________________________________________________
Een en ander overeenkomstig de bij de aanvraag gevoegde kaart, mits wordt voldaan aan het
volgende:




Alle aanwijzingen en eventuele eisen gegeven of gesteld door of namens de brandweer, politie
of namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam dienen
stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
Elke schade, ontstaan als gevolg van het branden van het vreugdevuur door melders, voor
rekening van de melder blijft en
Schade ontstaan aan het perceel door de melder of in opdracht van de melder wordt hersteld.

Handtekening eigenaar
…………………………………………….

