
Bij een buurtbarbecue dienen de volgende voorschriften in acht worden genomen. 
 
 
• De barbecue mag uiterlijk tot 24.00 uur worden gehouden. 
• Er mag tot uiterlijk 23.00 uur muziek ten gehore worden gebracht; de muziek mag niet 
mechanisch versterkt worden. 
• Bij activiteiten in de open lucht is een zekere mate van geluidoverlast voor de  
omgeving onvermijdelijk. Indien door derden een klacht wordt ingediend over geluidoverlast 
en bij controle door politie en/of daartoe bevoegde ambtenaren van de gemeente blijkt dat 
deze klacht naar het oordeel van de bevoegde ambtenaar gegrond is, dan sluit deze melding 
niet uit dat zal worden opgetreden tegen geluidoverlast. 
• Gasflessen dienen zodanig te worden opgesteld dat deze beschermd zijn tegen 
omvallen, kantelen en aanrijden, dat het publiek er niet bij kan en er sprake is van een goede 
ventilatie. 
• Plaats de barbecue op een vlakke ondergrond en zodanig dat deze niet omver kan 
worden gelopen door kinderen of huisdieren. 
• Zorg dat er blusmiddelen aanwezig zijn.  
Bij een gasbarbecue gebruik: Sproeischuim voor de omgeving. Gasfles dichtdraaien indien 
mogelijk. Bij kunststof gasfles, gecontroleerd laten afblazen. Waarschuw te allen tijde de 
brandweer. 
Bij een kolenbarbecue gebruik: Sproeischuim 
Bij een elektrische barbecue gebruik: CO2 blusser (geen water o.i.d. i.v.m. elektrocutie 
gevaar.   
• Het is verboden autogastanks (LPG) en/of andere reservoirs gevuld met LPG te 
gebruiken voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd en ontworpen zijn. 
• Kabels en snoeren moeten in geval deze over de vloer moeten lopen met goede 
plakstrips worden vastgeplakt en wel zodanig dat struikelen en/of vallen wordt voorkomen. 
• Ten behoeve van hulpverleningsdiensten  moet een doorgaande route met een 
breedte van 4.50 meter voor redvoertuigen en 3.50 meter voor blusvoertuigen en een hoogte 
van 4.20 meter worden vrijgehouden. Hekwerken die deze route blokkeren moeten snel en 
gemakkelijk verwijderd kunnen worden. 
• Alle aanwijzingen van politie, brandweer en /of de gemeente moeten stipt en 
onverwijld worden opgevolgd. 
• De goederen en het afval dient zodanig te zijn gesitueerd dat bij brand het oprijden en 
opstellen van voertuigen en andere hulpmiddelen van de brandweer niet worden bemoeilijkt 
of belemmerd.  
• Verbindingswegen en wegen waar openbaar vervoer gebruik van maakt, worden niet 
geschikt geacht voor het houden van een buurtbarbecue. 
• Indien er schade wordt aangebracht aan eigendommen van de gemeente dient u 
deze te vergoeden. 
• Bij het bereiden van het vlees wordt verwacht dat dit op een hygiënische wijze 
gebeurt. De regels zoals aangegeven onder kopje “hygiënisch barbecueën” kunnen u hierbij 
helpen.  
• U dient na afloop van de buurtbarbecue het gebied schoon op te leveren. 
 
Hygiënisch barbecueën 
• Bewaar producten tot vlak voor bewerking of roosteren in de koeling of vriezer. 
• Zet rauwkost, salade en het ongeroosterde vlees nooit langer dan twee uur 
ongekoeld op buffetten of tafels.  
• Voorkom dat rauwe producten reeds bereide producten kunnen besmetten. Dit houdt 
in aparte materialen (snijplanken, messen en dergelijke) voor het bewerken van rauwe 
producten en aparte materialen voor bereide producten. Ook het tussentijds wassen van de 
handen bij de wisseling van de werkzaamheden is van belang. 
• Verzamel etensresten direct na de barbecue in afsluitbare GFT-containers; 



• Koop voorgegaard of -geweld vlees in. Dus geen rauw vlees! (Rauw vlees kan 
besmet zijn met schadelijke micro-organismen, zoals E. coli O157.) 
• Rooster tijdens de barbecue het gegaarde vlees voor een bruin korstje. 
• Gebruik aparte barbecuetangen om het vlees op de barbecue te leggen. 
 
 


