MELDING CARBIDSCHIETEN
Aan:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld
Afdeling Publiekszaken, vakgroep Bijzondere Wetgeving
Postbus 109
9300 AC RODEN

De melding wordt gedaan door:
Naam
: …………………………………………………………………………dhr/mevr
Adres

: ……………………………………………………………………………………..

Postcode
Woonplaats

: ……………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………..

Geboortedatum
Telefoon

:……………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………..

Mobiel nummer
Email

: ……………………………………………………………………………………..
: …………………………………………………………………………………….

Locatie carbidschieten (plattegrond bijvoegen)
Het carbidschieten vindt plaats op de volgende locatie:
…………………………………………………………………………………………………………… ……
…………………………………………………………………………………………………………… ……
Bij de melding moet een plattegrond ( schaal 1:1000) worden overgelegd , waarop de locatie
waar wordt geschoten, is ingetekend. Tevens moet met een pijl worden aangegeven in welke
richting wordt geschoten.
Voorwaarden carbidschieten
Geef bij onderstaande voorwaarden aan of hieraan wordt voldaan (aankruisen wat van
toepassing is):
1. Er wordt gebruik gemaakt van een melkbus en/of dergelijk voorwerp met een maxi male
inhoud van 50 liter en er wordt gebruik gemaakt van acetyleengas afkomstig van een
reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water:
 Ja
Nee.
2. Er is sprake van een deugdelijke verankering van melkbus en het projectiel waarmee
geschoten wordt:
Ja
Nee.

3. De plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:
a. op een afstand ten minste 75 meter van woonbebouwing:
 Ja

 Nee.

b. op een afstand van ten minste 300 meter van inrichtingen voor de intramurale zorg
(gezondheidszorginstellingen):
 Ja

 Nee.

c. op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor
het houden van dieren:
 Ja

 Nee.

4. Er wordt geschoten in een richting die tegengesteld is aan de richting waarin de
dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen:
 Ja
 Nee.
5. Het vrijschootsveld is minimaal 75 meter en binnen het vrijschootsveld liggen geen
verharde wegen of paden:
 Ja
 Nee.
6. Er wordt alleen geschoten tussen 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur:
 Ja
 Nee
7. De melder is eigenaar van het terrein van waar geschoten wordt:
 Ja
 Nee
Als u niet zelf eigenaar bent van het terrein dient u een verklarin g van de eigenaar te
overleggen dat deze instemt met het gebruik van het terrein. Is het terrein gemeentelijke
eigendom dan hoeft u niet apart om toestemming te vragen; de melding wordt dan tevens
opgevat als een verzoek om het terrein te mogen gebruiken.

Ondertekening
Melder verklaart hierbij dat dit formulier naar waarheid is in gevuld,
Datum:

Handtekening:

…………………………………………

……………………………………………

De melding moet vóór 16 november 2018 bij de gemeente zijn ingediend.
Te laat ingediende meldingen worden buiten behandeling gelaten.

