Meldingsformulier Carbidschieten Losser
Persoonsgegevens
Achternaam : ………………………………………………………………………
Voornamen : ………………………………………………………………………
Adres : ………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats : ………………………………………………………………………
Telefoonnummer : …………………………
Contactpersoon tijdens het carbidschieten
naam: …………………………. mobiel telefoonnummer: …………………..
Al eens eerder Carbid geschoten ……. JA / NEE
Afsteeklocatie:
adres,
perceelnummer of duidelijke omschrijving van de locatie)
Bent u:
eigenaar van het terrein JA / NEE (zo nee graag schriftelijke toestemming van de
grondeigenaar toevoegen aan dit meldingsformulier)
……… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hoeveel personen zijn er aanwezig en behoren deze personen tot hetzelfde huishouden?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Met hoeveel bussen wordt er geschoten?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Op welk tijdsstip wordt er geschoten?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zijn er verder bijzonderheden?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben en verklaar mij hierbij te houden aan de
(corona)regelgeving (zie pagina 3):
Handtekening:

Dit formulier moet voor 29 december 2020 ondertekend verzonden zijn naar
meldingcarbid@losser.nl. U ontvangt geen bevestiging. Als u geen reactie ontvangt voor 31
december is uw melding akkoord.

1. De groep mag niet groter zijn dan twee personen indien de personen niet behoren tot
hetzelfde huishouden. Uitgezonderd zijn kinderen tot en met 12 jaar oud.
2. Alle volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand.
3. De bussen mogen niet groter zijn dan 30 liter.
4. Een partytent is niet toegestaan.
5. Schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein moet bij een controle kunnen
worden overhandigd aan de toezichthouder van de gemeente of de politie.
6. Er wordt geschoten op minimaal 75 meter afstand van woonbebouwing.
7. Er wordt geschoten op minimaal 150 meter afstand van intramurale zorg.
8. Er wordt geschoten op minimaal 150 meter afstand van in gebruik zijnde voorzieningen voor
het houden van dieren.
9. Er wordt geschoten op minimaal 500 meter afstand van een vogelbeschermingsgebied.
10. Er wordt geschoten in tegengestelde richting van de dichtstbijzijnde bebouwing.
11. Het vrijschootsveld is ten minste 75 meter. In deze 75 meter mogen geen openbare wegen of
paden liggen.
12. Er mogen geen busdeksels of andere gevaarzettende voorwerpen worden weggeschoten.
13. Het gebruik van de afsluiting (zoals voetballen) zijn zodanig dat er geen gevaar kan worden
veroorzaakt aan mens, dier of goed.
14. Het gebied waar wordt geschoten is afgezet met linten of gelijkwaardig materiaal.
15. Binnen een cirkel van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvind, mogen in
totaal niet meer dan zes bussen voor het carbidschieten worden gebruikt dan wel
gebruiksklaar voor het carbidschieten aanwezig worden gehouden.
16. De bussen staan zodanig stevig in de bodem, in een frame of op andere wijze verankerd, dat
terugslag wordt volkomen.
17. Het carbidschieten vindt plaats door een persoon van tenminste 16 jaar die niet onder
invloed is van alcohol of andere psychotrope stoffen.
18. Voor de veiligheid van het publiek is er tenminste iemand van 18 jaar of ouder aanwezig die
toezicht houdt op de veiligheid. Deze persoon mag niet onder invloed zijn van alcohol of
andere psychotrope stoffen.
19. Het bovenstaande meldingsformulier moet voor 29 december 2020 in het bezit zijn van de
gemeente Losser.

