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Verbod tot roken en vuur maken in bossen, natuur- en
heidgebieden op het grondgebied van stad Geel

Samenstelling
Aanwezig:
mevrouw Vera Celis; de heer Francois Mylle, Algemeen Directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Bij momenten van groot brandgevaar, vast te stellen door de kleurcodes via de website van Natuur en
Bos (https://www.natuurenbos.be/waarschuwingen), in natuur-, bos- en heidgebieden, is het
raadzaam een algemeen rook- en vuurverbod af te kondigen. Dit vermijdt branden in voormelde
gebieden als gevolg van onzurgvuldige gedragingen van personen.
Juridische grond
Art. 129 van de Grondwet;
bevoegdheden van de gemeenteraad zoals bepaald in de artikelen 117, 118, 119, 129, 134§1 en
135§2 van de nieuwe gemeentewet;
bosdecreet van 13 juni 1990;

Argumentatie
Ter vrijwaring van de openbare orde, meer bepaald de openbare veiligheid en de openbare
gezondheid, moeten er onmiddellijk passende maatregelen getroffen worden om branden in natuuren heidegebieden evenals in bossen te voorkomen;
Ten gevolge van extreme klimatologische omstandigheden is er een groot risico op brandgevaar in
alle bossen, natuur- en heidegebieden op het grondgebied van de stad Geel;
Daarom moet er een rook- en vuurverbod opgelegd te worden;

Besluit
Artikel 1
Met betrekking tot elkeen die zich op reglementaire wijze ophoudt in de bedreigde gebieden in open
lucht wordt een absoluut rookverbod uitgevaardigd alsmede een verbod tot het maken van vuur in
open lucht.
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Artikel 2
Overtredingen van dit besluit zullen gestraft worden met politiestraffen voor zover bij wetten,
decreten of algemene reglementen geen zwaardere straffen voorzien zijn.

Artikel 3
Dit besluit geldt bij elke droogteperiode, te weten code oranje of rood, vast te stellen op de website
van het Agentschap voor Natuur en Bos (https://www.natuurenbos.be/crisiscommunicatie). Het rooken vuurverbod eindigt automatisch wanneer het brandgevaar zakt naar code geel of groen.

Artikel 4
Huidig besluit zal worden bekend gemaakt zoals bepaald in artikel 112 van de nieuwe gemeentewet.

Artikel 5
Een eensluidend afschrift van onderhavig besluit zal, voor kennisgeving, overgemaakt worden aan:
Mevr.de Provinciegouverneur;
De Griffier der Rechtbank van 1° Aanleg te Turnhout;
De Griffier der Politierechtbank Turnhout;
De Zonecommandant van brandweer zone Kempen;
De Korpschef van de Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout;
Het Agentschap voor Natuur en Bos, Provincie Antwerpen

Artikel 6
Dit besluit treedt in werking vanaf de dag waarop het bekend gemaakt wordt.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Burgemeester
Algemeen Directeur
François Mylle

Burgemeester
Vera Celis
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