Gemeente Borger-Odoorn
Klantcontactcentrum
Telefoon 14 0591
e-mail: gemeente@borger-odoorn.nl

bezoekadres:
Hoofdstraat 50
7875 AD Exloo

correspondentieadres:
Postbus 3
7875 ZG Exloo

Kennisgevingformulier Carbidschieten

Artikel 2.73a Algemene plaatselijke verordening (hierna: Apv) - bezigen van carbid e.d.
Onderstaande melder is voornemens om tijdens de jaarwisseling, tussen 31 december -10.00 uur en 1 januari - 02.00 uur, te
schieten met gebruikmaking van carbid. De melder doet hiervan melding op grond van artikel 2.73a Apv.
De melding moet ingevolge artikel 2.73a lid 2, sub d en e Apv zijn voorzien van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van
het terrein van waaraf geschoten wordt en een situatiekaart waarop de betreffende locatie is ingetekend.
In te vullen door de melder.
Naam

:

Straatnaam + huisnr

:

Postcode + woonplaats

:

Aanvrager/contactpersoon

:

Telefoon/mobiel

:

Emailadres

:

Adres/locatie knalactiviteit
Straatnaam, huisnr + plaatsnaam

:

Kadastraal bekend
gemeente Borger/Odoorn

:

sectie:

nr.

Wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

Ja

Nee

Er wordt alleen gebruik gemaakt van originele melkbussen en/of andere voorwerpen met een inhoud van
maximaal 50 liter, met gebruikmaking van een mengsel van lucht en acetyleengas (afkomstig van reactie tussen
carbid en water).
Er wordt alleen geschoten tussen 31 december - 10.00 uur en 1 januari - 02.00 uur.
Bij deze melding is de schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein van waaraf geschoten wordt, als
bijlage toegevoegd.
Bij deze melding is een plattegrond (op schaal) van de betreffende knallocatie als bijlage toegevoegd.
De plaats van waaraf wordt geschoten, is minimaal 75 m gelegen vanaf woonbebouwing.
De plaats van waaraf wordt geschoten, is minimaal 300 m gelegen vanaf een voorziening voor het bedrijfsmatig
houden van dieren.
Er wordt alleen geschoten in de richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde
woonbebouwing is gelegen.
Het vrijschootsveld (richting waarin geschoten wordt) bedraagt minimaal 75 m.
In het vrijschootsveld liggen geen verharde openbare wegen of paden.

Indien één van bovenstaande vragen met nee is beantwoord, is het carbidschieten verboden.
De melding dient op grond van artikel 2.73a lid 2 sub c APV minimaal 14 dagen voor aanvang van de activiteit (dus vóór 17
december van dit jaar ) in het bezit te zijn van het college van burgemeester en wethouders op bovenstaand adres.
Datum:

Handtekening melder:

