Melding Carbid schieten
Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Neder-Betuwe
T.a.v. Afdeling Vergunningverlening en Handhaving
Mevrouw M.L.C. Guiljam-van der Vegt
Postbus 20, 4043 ZG Opheusden

Gegevens aanvrager
Naam
Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats
Geboortedatum

Telefoon overdag

Doet een melding van het carbidschieten tijdens de jaarwisseling op de volgende locatie:

Bij de melding moet een plattegrond worden overlegd, waarop de locatie waar wordt geschoten, is ingetekend.
Indien de aanvrager niet zelf eigenaar is van het terrein waar geschoten wordt, dient bij de melding tevens schriftelijke
toestemming van de eigenaar te worden overlegd.
Ik verklaar hierbij te voldoen aan de volgende voorwaarden carbidschieten:
• Er wordt gebruik gemaakt van een melkbus en/of dergelijk voorwerp met een maximale inhoud van 50 liter en er wordt gebruik gemaakt van
acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen.
• De plaats vanwaar geschoten wordt, is gelegen;
- op een afstand van tenminste 50 meter van de woonbebouwing;
- op een afstand van tenminste 300 meter van de inrichtingen van zorgcentra;
- op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
- zodanig dat het vrijschootsveld minimaal 50 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen
• geschoten wordt in tegengestelde richting van de dichtstbijzijnde woonbebouwing;
• de plaats niet door het college van burgemeester en wethouders is aangewezen in verband met het belang van de voorkoming van gevaar,
schade of overlast;
• Er wordt alleen geschoten op 31 december van 10.00 uur tot 31 december 18.00 uur.
Het college kan nadere regels vaststellen ter bescherming van de openbare orde en veiligheid.

Ondertekening
Datum
Handtekening

Als uw handtekening is gezet, u zich akkoord heeft verklaard met alle bovenstaande voorwaarden, en de plattegrond en
eventuele verklaring van de eigenaar van het terrein is bijgevoegd, kunt u in aanmerking komen voor een positieve reactie
op de melding.
Wij wijzen u erop dat de gemeente geen aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ten gevolge van het carbidschieten

