AANVRAAG VOOR HET MOGEN
BRANDEN VAN EEN PAASVUUR
 0546-628000
Dit formulier kunt u sturen naar:
Gemeente Tubbergen
Klant Contact Centrum, team Wonen en Leven
Postbus 30
7650 AA TUBBERGEN

1. Gegevens aanvrager:
Naam aanvrager

: dhr/mw * ____________________________________________________

Namens vereniging/stichting/onderneming * : __________________________________________
Adres

: ____________________________________________________________

Postcode en plaats

: ____________________________________________________________

Telefoonnummer

: ____________________________________________________________

E-mail adres

: ____________________________________________________________

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

2. Ligging van het terrein waar wordt gebrand:
Adres

: _________________________________________________________

Postcode en plaats

: _________________________________________________________

Kadastrale aanduiding

: gemeente _______________, sectie _____, nummer ______________

3. Gegevens paasvuur:
e

e

Wanneer wordt gebrand : 1 Paasdag / 2 Paasdag*
Tijdstip aansteken

: ________________________________________________

Datum opbouw

: ______________________________ vanaf __________ uur.

Grootte paasvuur

: inhoud van_____ m3, hoogte van _____meter, omtrek van _____ meter

Aantal bezoekers

: _______________________________________________ personen**

Tent aanwezig

: ja/nee*

Openbaar paasvuur

: ja/nee*

* Doorhalen wat niet van toepassing is.
** Bij een bezoekersaantal van 75 of meer moet er een evenementenvergunning worden aangevraagd.

Tabel met veilige afstanden:
Afstand van het paasvuur
ten opzicht van:
bouwwerk met pannendak
bouwwerk met rieten dak
heide / bos
feesttent
openbare weg
autosnelweg
bovengrondse hoogspanningskabels
ondergrondse buisleiding
publiek

Criteria

Werkelijke afstand

6 x hoogte paasvuur (m)
10 x hoogte paasvuur (m)
10 x hoogte paasvuur (m)
10 x hoogte paasvuur (m)
25 meter
250 meter
40 meter
25 meter
2 x hoogte paasvuur (m)

Stuur mee als bijlage:

Een situatieschets van het terrein, waarop het paasvuur is ingetekend (schaal 1:1000).

______________________
Plaats

_________________ 20 ___
Datum

______________________________
Handtekening

Dit formulier kunt u indienen bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Tubbergen.

** U moet een evenementenvergunning aanvragen als één of meer van deze situaties van
toepassing is:
- het aantal bezoekers bedraagt 75 personen of meer;
- het evenement eindigt na 24.00 uur;
- er wordt muziek ten gehore gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur;
- er wordt alcoholhoudende drank verkocht;
- de verkeersveiligheid komt in gevaar of het verkeer, inclusief de
hulpverleningsdiensten, wordt belemmerd.

