Formulier melding Carbidschieten 2022

Gegevens aanvrager
Naam aanvrager
BSN nummer
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
Gegevens locatie
Adres locatie
Omschrijving locatie
(weiland, maisland etc.)
Bent u eigenaar van het perceel? Bent u geen
eigenaar, dan moet tevens het formulier
toestemming eigenaar worden ingevuld.
Op welk (mobiel) telefoonnummer bent u
bereikbaar tijdens het carbidschieten?
Aantal bussen waarmee u gaat schieten

Ja / Nee

Omschrijf de schietrichting
Opmerkingen

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en hierbij kennis te hebben
genomen van de voorwaarden die gelden tijdens carbid-schieten.

Naam: ___________________________

Handtekening:

Datum: __________________________

_____________________________

Uw melding moet uiterlijk 16 december 2022 om 12.00 uur bij ons binnen zijn

Voorwaarden Carbidschieten Oudjaarsdag 2022
Carbidschieten doet u:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Op 31 december tussen 10.00 en 16.00 uur;
Buiten de bebouwde kom met een bus met een inhoud van maximaal 30 liter;
Wanneer het vrijeschootsveld ten minste 75 meter is en hierin geen verharde openbare
wegen of paden liggen;
Op minimaal 75 meter afstand van woningen of bebouwing;
Op minimaal 150 meter afstand van zorginstellingen;
Op minimaal 150 meter afstand vanaf plekken waar dieren worden gehouden;
Op minimaal 500 meter afstand vanaf een vogelbeschermingsgebied;
Maximaal 6 bussen in een straal van 100 meter;
Met schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein/stuk grond;
Wanneer hiervan uiterlijk op 16 december 2022 d.m.v. dit formuier (digitaal) melding is
gedaan aan het college;

Voor uw veiligheid en die van uw omgeving gelden onderstaande regels.
•

•

•

Tijdens het carbidschieten worden geen handelingen verricht of nagelaten waarvan
degene die het carbidschieten verricht weet of zou kunnen aannemen dat daardoor
gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving. U zorgt er
daarnaast voor dat het terrein van waaraf wordt geschoten is afgezet met linten of ander
vergelijkbaar materiaal
Er worden geen busdeksels of andere gevaar zettende voorwerpen weggeschoten. Het
gebruik van (voet)ballen of andere afsluitingen is zodanig dat daardoor geen schade aan
mens, dier of goed kan worden veroorzaakt. De bussen staan stevig in de bodem, in een
frame of zijn op andere wijze verankerd, dat terugslag wordt voorkomen.
Toezicht op het carbidschieten wordt gehouden door ten minste één persoon van ten
minste 18 jaar oud die niet verkeert onder invloed van alcohol of andere psychotrope
stoffen, daarnaast vindt het carbidschieten altijd plaats door een persoon van tenminste
16 jaar oud die eveneens niet onder invloed verkeert.

Tip
•

Zorg dat er altijd een Bewust Oplettende Carbid Knaller (BOCK) aanwezig is. De BOCK
is op de hoogte van de vijf tips over veilig carbidschieten.

Let op, carbidschieten binnen de bebouwde kom is en blijft verboden. Wilt u weten of uw locatie
binnen of buiten de bebouwde kom valt, dan kunt u kijken op deze kaart met de bebouwde
komgrenzen van Hof van Twente

Dit formulier kunt u mailen naar info@hofvantwente.nl of opsturen naar
Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB GOOR

