Dienst Veiligheid & Preventie
Gemeentebestuur Riemst

Richtlijnen voor het gebruik van vuurkorven
Algemene informatie
Belangrijk is het inplantingsplan te tekenen, met de aanduiding van straat, bomen,
aanpalende woningen, vuurhaard, enz
Brandweer, politie en preventieadviseur worden door het College in kennis gesteld
van uw activiteit.
Er kan een inspectie plaats vinden door brandweer, politie en interne
preventieadviseur.


Brandweer: +32 65 33 33,



Politie: +32 89 36 68 00,



Preventieadviseur: +32 478 60 10 43.

Procedure


Elke inrichter die een evenement wil organiseren moet voorafgaandelijk een
vergunning aanvragen bij het Gemeentebestuur Riemst. Deze vergunning heeft
een geldigheidsduur gelijk aan de duur van de activiteit.



Er moet altijd toelating verleend worden door de eigenaar als de vuurkorf op privé
terrein ontstoken wordt



De verbranding van de vuurkorven mag alleen geschieden op een veilige plaats
die op voldoende afstand gelegen is van gebouwen, voertuigen of andere
brandbare constructies en / of gewassen - bomen - struiken.



De ondergrond waarop de vuurkorf staat moet voldoende geschikt zijn. Is dit niet
zo, dan dient deze ondergrond te worden bedekt met een laag vochtige aarde of
zand van minstens 5 cm dikte.



Het te verbranden materiaal mag enkel bestaan uit vaste, natuurlijke en droge
grondstoffen die bij verbranding een minimale hoeveelheid rook afgeven. Er mag
geen behandeld hout gebruikt worden. Zeker geen treinbiels, hout met spijkers,
geverfd hout, enz.



Het aansteken zelf dient te geschieden door volwassen personen ouder dan 21
jaar. Zij dienen te beschikken over een recent bewijs van goed gedrag en zeden.
Deze personen mogen niet onder invloed zijn van alcoholische dranken of
hallucinaties verwekkende middelen
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Bij het ontsteken en tijdens de verbranding, mag er geen gebruik worden gemaakt
van licht ontvlambare vloeistoffen of brandversnellers (bv. benzine, brandalcohol,
fuel ...).



Het vuur moet uiterlijk om 01.00 u. gedoofd zijn.



Er moet minimum een brandblustoestel ABC van 6 kg op het terrein aanwezig zijn
(1 per 150m²) en in de onmiddellijke omgeving van elke vuurkorf is het aan te
raden een emmer of jerrycan gevuld met water klaar te zetten.
De organisatie kan deze brandblusser aanvragen via het Gemeentebestuur.



Verder dienen eveneens vanuit de organisatie volgende zaken beschikbaar te
zijn:
a) voldoende water ter afkoeling van een mogelijke verbrande persoon;
b) E.H.B.O -materiaal voor brandwonden;
c) één GSM of één telefoontoestel waarmee de openbare hulpdiensten zonder
tijdsverlies opgeroepen kunnen worden.
d) Minstens twee personen moeten de materialen van onderhavig punt perfect
kunnen gebruiken



De organisatie moet met de weersomstandigheden rekening houden.
- De ontsteking van de vuurkorven is af te gelasten bij windsnelheden
van meer dan 40 km/u.
- Bij langdurige droogte, kan op advies van de brandweer of de
preventieadviseur, de activiteit verboden worden.
- De organisatie moet met de windrekening rekening houden zodat geen
overslaande rook over de openbare weg komt waardoor verkeershinder
kan ontstaan.



Het publiek moet een veiligheidsafstand respecteren in de omgeving van de
vuurkorven, afhankelijk van de kracht en hitte van het vuur



Onmiddellijk na afloop van de verbranding moet de brandhaard evenals zijn
directe omgeving, zorgvuldig worden afgezocht naar achtergebleven vuurresten.
Deze resten worden gedoofd. Pas als alle vuurresten verdwenen zijn mogen de
verantwoordelijken de verbrandingsplaats verlaten.



Na de activiteit moet het gebruikte terrein terug in zijn oorspronkelijke staat
gebracht worden. Resterende assen en afval moeten opgeruimd worden.



Aanbevolen is dat de inrichter van de verbranding een verzekering tegen
mogelijke schade aan derden, voortvloeiend uit de verbranding, afsluit.
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