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BURGEMEESTER 
Zitting van 20 augustus 2018  
Besluit 

 
Samenstelling: 
Aanwezig:  
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester (N-VA); de heer Johan Verhulst, algemeen 
directeur 
 
Verontschuldigd:  
de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur 

 

1 2018_BURG_00003  Opheffing van het verbod voor het maken van open vuur  
op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas, door 
ongewone klimatologische omstandigheden 
 
 

Behandelende cluster - dienst 
Dienstverlening - Bestuursadministratie 

Bondige toelichting 
Ter vrijwaring van de openbare orde, meer bepaald de openbare veiligheid en de openbare 
gezondheid, werden passende maatregelen getroffen worden om branden in natuur- en 
bosgebieden te voorkomen. Hiertoe werd een vuurverbod opgelegd op 5 juli 2018. Ingevolge de 
beslissing van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen van 20 augustus 2018 wordt 
het verbod voor het maken van open vuur op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas, door 
ongewone klimatologische omstandigheden opgeheven. 

Juridische grond 
Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikelen 134 §1 en 135 §2. 
Bosdecreet van 13 juni 1990. 

Argumentatie 
Om de volgende redenen werden passende maatregelen getroffen worden om branden in 
natuur- en bosgebieden te voorkomen: 
- de uitzonderlijke droogteperiode en de afkondiging van brandfase geel door Natuur en bos in  
Oost-Vlaanderen, betrekking hebbende op de natuurgebieden in hun beheer; 
- het hierop volgend advies van hulpverleningszone Waasland om geen vergunningen af te 

leveren voor het maken van open vuur; 
- het advies van de stedelijke veiligheidscel om uiterst voorzichtig te zijn met elke vorm van 

vuur; 
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- ter vrijwaring van de openbare orde, meer bepaald de openbare veiligheid en de openbare 
gezondheid, werden passende maatregelen getroffen om branden, o.a. in natuur- en 
bosgebieden, te voorkomen. 

Hierdoor werd beslist een vuurverbod op te leggen. 

Met e-mail van 20 augustus 2018 laat het provinciebestuur weten dat het politiebesluit van de 
gouverneur betreffende brandgevaar in de provincie Oost-Vlaanderen bij politiebesluit van 20 
augustus 2018 wordt opgeheven. 

Besluit 
De burgemeester beslist: 

Artikel 1  
het verbod voor het maken van open vuur in openlucht van 5 juli 2018 op te heffen. Onder 
‘open vuur’ wordt onder andere verstaan: woudloperskeuken, koken op houtvuur, fakkeltocht, 
vuur in een vuurkorf, kampvuur (al dan niet in een vuurschaal of metalen vuurschaal), vuuracts 
of onkruidbrander. 

Artikel 2  
het besluit bekend te maken zoals bepaald in artikel 186 van het Gemeentedecreet.  

Artikel 3  
dat een eensluidend afschrift voor kennisgeving zal worden overgemaakt aan: 
- de provinciegouverneur; 
- de politierechtbank van Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas; 
- de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde; 
- de korpschef van de politiezone Sint-Niklaas; 
- de zonecommandant van de hulpverleningszone Waasland; 
- Agentschap Natuur en Bos, provincie Oost-Vlaanderen. 

Bijlagen 
Besluit20082018_Opheffing_brandgevaarOVL.pdf 
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Gezien en goedgekeurd door de burgemeester 
 
 

    
 

Johan Verhulst Lieven Dehandschutter 
algemeen directeur burgemeester 
 


