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AFSCHRIFT UIT DE NOTULEN VAN DE
BURGEMEESTER

Zitting van 25 juli 2019

35 VERBOD TOT ROKEN, VUURMAKEN EN BBQ IN HET KADER VAN DE DROOGTE OP DE 
GEMEENTELIJKE DOMEINEN - GOEDKEURING

Motivering:
Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:
De huidige klimatologische omstandigheden zijn de voorbije dagen extreem door de aanhoudende 
droogte en warmte.
Door de uitzonderlijke droogteperiode en de afkondiging van fase ORANJE door Natuur en Bos in de 
provincie Antwerpen

Juridisch kader:
Artikel 134,§1 en 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet van 28 juni 1988

Bijkomende motivering:
Overwegende dat er groot brandgevaar is door de aanhoudende droogte in natuur- en 
heidegebieden evenals in bossen en grasrijke gebieden op het grondgebied van de gemeente Ranst 
ingevolge onzorgvuldige gedragingen van personen die zich ophouden in voormelde bedreigde 
gebieden en ingevolge extreme klimatologische omstandigheden
Overwegende dat ter vrijwaring van de openbare orde, meer bepaald de openbare veiligheid en de 
openbare gezondheid, passende maatregelen dienen getroffen om branden in natuur- en 
heidegebieden evenals in bossen en gemeentelijke openbare domeinen te voorkomen

Besluit:
Art. 1:
Met betrekking tot elkeen die zich op reglementaire wijze ophoudt in gemeentelijke domeinen 
evenals in bossen gelegen op het grondgebied van de gemeente Ranst, in open lucht wordt een 
absoluut rookverbod en verbod op het houden van barbeques uitgevaardigd op alle gemeentelijke 
domeinen zoals domein Moervelden, .... alsmede een verbod tot het maken van vuur in open lucht.

Art. 2:
Overtredingen van dit besluit zullen gestraft worden met politiestraffen voor zover bij wetten, 
decreten of algemene reglementen geen zwaardere straffen voorzien zijn.

Art. 3:
Huidig besluit treedt onmiddellijk in werking tot het einde van de droogteperiode, vast te stellen 
door de burgemeester bij een nieuw besluit.

Art. 4:
Huidig besluit zal worden bekend gemaakt zoals bepaald in artikel 186 van het gemeentedecreet. De 
verbodsbepalingen worden op het terrein zoveel mogelijk bekendgemaakt.
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Gedaan te Ranst in zitting datum als boven

De algemeen directeur
Wim Van der Schoot

De burgemeester
Johan De Ryck

Voor éénsluidend afschrift
De algemeen directeur De burgemeester 

Wim Van der Schoot Johan De Ryck
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