AANVRAAGFORMULIER
TOELATING GEBRUIK
VOGELSCHRIKKANON

Dit formulier dient overgemaakt te worden aan:
De heer Burgemeester
Van en te
B-9660 BRAKEL
AANVRAGER
Naam:__________________________________________________________________
Adres: _________________________________________________________________
Postcode en gemeente: ____________________________________________________
Tel. en/of GSM: __________________________________________________________

LOCATIE
Adres: _________________________________________________________________
Kadastrale gegevens: _____________________________________________________

REDEN
Aanvrager wenst een vogelschrikkanon te plaatsen om volgende reden:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

TIJDSTIP
vanaf: _________________________________________________________________
tot en met: __________________________________________________________

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van volgende voorwaarden:
- Het gebruik van vogelschrikkanonnen is slechts toegelaten mits uitdrukkelijke en
voorafgaande schriftelijke machtiging van de burgemeester of zijn gemachtigde.
De aanvraag wordt gemotiveerd en moet toelaten de mogelijke hinder van de
installatie te beoordelen. Dit gebeurt door middel van de daartoe voorziene
formulieren, te verkrijgen op het gemeentehuis of bij de lokale politie;
- De loop van de kanonnen mag in geen geval worden gericht naar de meest nabije
woning of woningen;

-

-

-

-

De kanonnen moeten geplaatst worden op minstens 200 meter van een bewoond
huis, waar mogelijk dient een grotere afstand te worden in acht genomen;
Bij het veldkanon dient geplaatst te worden:
o een geplastificeerd exemplaar van de vergunning,
o een vlag, bord of paal , die voldoende ver boven de gewassen uitsteekt;
De nodige maatregelen en voorzorgen moeten worden genomen om te
voorkomen dat de uitoefening van andere normale beroepsactiviteiten wordt
onmogelijk gemaakt;
Het kanon mag niet meer dan 6 knallen per uur afvuren;
Het is verboden het vogelschrikkanon te gebruiken tussen 21 uur en 8 uur;
De machtiging kan maximaal voor een aaneengesloten periode van 4 weken na
elkaar worden toegestaan, uitsluitend in de periode van 1 maart tot 30 juni en
van 15 september tot en met 30 oktober. Langer gebruik vereist het bekomen van
een nieuwe machtiging;
De machtiging kan worden geschorst of ingetrokken indien een overtreding van
het reglement of het bestaan van overmatige hinder wordt vastgesteld;
Bij gebreke aan een machtiging kan bewarend beslag gelegd worden op het
vogelschrikkanon en toebehoren door de politiediensten.

Datum en handtekening:

