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Aanvraagformulier Vreugdevuur 
 
 

1. Aanvrager 
 
Naam organisatie  : _________________________________________________ 

Naam contactpersoon  : ____________________________________ dhr.  mevr. 

Adres    : _________________________________________________ 

Postcode & Woonplaats : _________________________________________________  

Telefoonnummer vast  : _________________________________________________  

Telefoonnummer mobiel : _________________________________________________   

E-mailadres   : _________________________________________________ 

 

 

2. Waar wordt het vuur ontstoken 

Adres    : ________________________________________________ 

Postcode & Woonplaats : ________________________________________________ 

Bent u eigenaar van de grond waarop het vuur wordt ontstoken? 0 ja 0 nee  

Zo nee, wie is de eigenaar van de grond? 

Naam eigenaar   : _________________________________________________ 

Adres eigenaar   : _________________________________________________ 

Postcode & Woonplaats : _________________________________________________ 

Heeft u toestemming van de grondeigenaar? 0 ja 0 nee (schriftelijke toestemming van de grondeigenaar 

bijvoegen) 

 
 

3. Wanneer wordt het vuur ontstoken? 
 
datum : ___________________________________________________________________ 

     Tijd : ___________________________________________________________________ 

     Wat is de omvang van de brandstapel (aangeven in m³) _____________________________ 

     Vinden er nog andere activiteiten plaats?    0 ja  0 nee 

     Zo ja, welke activiteiten?  : ________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

 

    Is er voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers?  0 ja  0 nee 

 

 Zo nee, hoe wordt hierin voorzien? ______________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
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Moeten er verkeersmaatregelen worden genomen?    0 ja 0 nee 

 Zo ja, welke? _______________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

 vanaf (straat):  ______________________________________________________________ 

 tot aan (straat): _____________________________________________________________ 

  

 
4. Ondertekening 

 
Plaats __________________________  Datum_____-_____-_____ 

 
 
Handtekening 

 
 
 

 
 
Situatietekening bijvoegen. 

 
 
  
 
 

 
NB: Als door omstandigheden de gemeente besluit de ontheffing in te trekken dan moet aanvrager 
de brandstapel verwijderen.  

 
 
Voorschriften aanvraag vreugdevuren  

 
1. Alleen maatschappelijke organisaties kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing. 
 
2. Voor het aanvragen van een ontheffing voor het houden van een vreugdevuur  moet uiterlijk 8 weken voor het 
ontbranden van het vreugdevuur een volledig ingevuld aanvraagformulier toegezonden worden aan het college. 
Vreugdevuren tijdens de  jaarwisseling moeten voor 1 december worden ingediend. 
 
3. De aanvraag moet samen met een schriftelijke toestemming van de eigenaar van de grond waarop het vreugdevuur 
wordt aangelegd, worden ingediend. 
 
4. De aanvraag moet tevens een situatietekening op schaal (minimaal 1:1000) bevatten met de locatie van het 
vreugdevuur inclusief de afstanden tot de kwetsbare omgeving (gebouwen, rieten daken, natuurterrein, opslag van 
hooi/stro). Op de tekening moet tevens de aanwezige hoogspanningsleidingen, ondergrondse buisleidingen en kabels 
en open (blus)water zijn aangegeven. 
 
5. De aanvrager moet op de hoogte zijn van de voorwaarden en voorschriften behorende bij de ontheffing. 
 
6. De aanvrager van de ontheffing moet meerderjarig zijn. 
 
7. De ontheffing moet te allen tijde getoond kunnen worden aan toezichthoudende ambtenaren. 

 
 
 

Langsbrengen  

Gemeentehuis / KCC (Johan Modastraat 6, Winschoten)  
Opsturen    

Gemeente Oldambt, Team VTH, Postbus 175, 9670 AD Winschoten 
 

Meer informatie 
 0597) 48 20 00  www.gemeente-oldambt.nl 


