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Beslissing van 10 augustus 2022

1. Verbod op het houden van kampvuren en andere open vuren en het gebruik van
onkruidbranders wegens aanhoudende droogte.

Voorgeschiedenis
o Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 juni 2022, waarbij

kam pvu ren erkend e kam pplaatsen Rotselaar zomer 2022 wer d goed gekeu rd.
o Berichtgeving van de dienst Noodplanning van de provincie Vlaams-Brabant van 10 augustus

2022betreftende risicocode rood voor natuurbranden in Vlaanderen.

Feiten en context
. Op de diverse kampterreinen van de gemeente Rotselaar houden jeugdbewegingen

zomerkampen. Traditioneelwordt er tijdens een kamp als afsluiter een kampvuur gehouden.
o Wegens de aanhoudende droogte en de combinatie met hoge temperaturen is er een

verhoogd brandrisico (code rood).
o Ter vrijwaring van de openbare orde, meer bepaald de openbare veiligheid en de openbare

gezondheid, dienen er passende maatregelen getroffen te worden om branden in open
gebieden te voorkomen.

o Onder open vuren worden alle soort open vuren verstaan, ook vuren in brandkorven, met één
uitzondering, het gebruik van de barbecue.

Juridische gronden
o Artikel 13552,5" van de nieuwe gemeenteweg

Argumentatie
o Vlaanderen heeft momenteel te kampen met extreme droogte. Het KMI voorspelt de komende

dagen ook aanhoudende warme temperaturen.
o ln overleg met de betrokken actoren, waaronder noodplanningsdiensten en brandweer, werd

beslist door Agentschap Natuur en Bos om de risicocode voor heel Vlaanderen op te trekken
naar code rood, vanaf donderdagochtend 1 1 augustus 9u.

o Het Agentschap vraagt met aandrang om niet te roken of geen vuur te maken in bossen en
natuurgebieden en zoals steeds geen afval te laten rondslingeren.

Besluit
Artikel í:
Op het grondgebied van de gemeente Rotselaar wordt een verbod ingesteld op de volgende
activiteiten:

o het houden van kampvuren en andere open vuren (ook brandkorven)
o het gebruik van onkruidverbranders

Barbecuestellen dienen op een onbrandbare ondergrond geplaatst te worden zodanig dat hete kolen
geen grasbrand kunnen veroorzaken. Ook blusmiddelen (bv. emmerwater, zand) dienen ter plaatse
te worden voorzien.
Artikel2:
Dit verbod treedt in werkrng vanaf heden en geldt tot het einde van de droogteperiode welke zal
worden vastgesteld bij besluit van de burgmeester.
Artikel 3:
Dit besluit wordt overgemaakt aan:

o de politie;
o de brandweer'
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o de eigenaars van de locaties die ter beschikking worden gesteld aan jeugdverenigingen voor
het houden van hun kamp;

o de jeugdverenigingen die voor de komende periode reeds toelating hebben bekomen van het
college van burgmeester en schepenen voor het houden van een kampvuur en waarvan ten
gevolge van dit besluit de toelating wordt ingetrokken.
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