
 

 

Melding buurtbarbecue 
 
Gegevens organisatie  

Naam contactpersoon:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

Telefoonnummer:  

  

Gegevens barbecue  

Datum:  

Locatie:  

Tijdstip:  

  

Aanvullende gegevens  

  

  

  

  

  
 
 Krimpen aan den IJssel,  
   
  
 (handtekening aanvrager) 
   
 
 
 



 

 

Bij een buurtbarbecue moeten de volgende voorschriften in acht worden genomen: 
1. de barbecue mag tot 24.00 uur worden gehouden; 
2. er mag tot uiterlijk 23.00 uur muziek ten gehore worden gebracht; de muziek mag niet 

mechanisch versterkt worden; de geluidsoverlast moet tot een minimum worden 
beperkt; 

3. Een flessengasinstallatie moet blijvend voldoen aan het bepaalde in de Nederlandse 
Norm (NEN) 2920:1997. 

4. Bij inpandig gebruik van gasflessen mag de nominale inhoud van de gevulde en lege 
flessen gezamenlijk niet meer bedragen dan 110 liter. 

5. Een gasfles moet zijn voorzien van een door de Dienst voor het Stoomwezen erkend 
geldig keurmerk. 

6. De afsluiter van een gasfles moet van een door de Dienst voor het Stoomwezen 
goedgekeurd type zijn. 

7. Afsluiters in vaste gasleidingen dienen goed bereikbaar te zijn en aangebracht aan 
het einde van iedere aftakking van een leiding naar een gebruikstoestel. En op 
plaatsen waar de leiding geheel of gedeeltelijk kan worden gespoeld met inert gas.  

8. De drukregelaar dient om de vijf jaar vervangen te worden, hetgeen zichtbaar moet 
zijn door middel van een fabricagejaartal wat in de drukregelaar zichtbaar moet zijn. 

9. Tussen gasfles en verbruiktoestel moet de verbinding bestaan uit een metalen leiding 
of uit een goedgekeurde GIVEG-slang van maximaal 10 meter lengte zijn. Deze slang 
dient om de twee jaar vervangen te worden, hetgeen zichtbaar op de slang 
aangegeven moet staan. 

10. Gasflessen dienen zodanig te worden opgesteld dat deze beschermt zijn tegen 
omvallen, kantelen en aanrijden, dat het publiek er niet bijkan en er sprake is van 
goede ventilatie. 

11. Het is verboden autogastanks (LPG) en/of andere reservoirs gevuld met LPG te 
gebruiken voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd en ontworpen, zoals 
verwarming en kookdoeleinden. 

12. Wanneer gas wordt gebruikt als brandstof dient men uitsluitend aardgas, propaangas, 
butaangas of gasolie te gebruiken. 

13. Gasgestookte verwarmingstoestellen met een open verbinding dienen zodanig 
afgesteld te zijn dat er een optimale verbranding plaatsvindt.  

14.  Een elektrische installatie moet blijvend voldoen aan art. 2.1.1. van het 
gebruiksbesluit en de eisen van de energieleverancier.  

15. Installaties die dat behoeven dienen over een adequate rookgasafvoervoorziening te 
beschikken. Deze afvoer dient onbrandbaar, hittebestendig en gasdicht te zijn. 

16. Toestellen voor koken, bakken, braden en frituren dienen op een plaat te staan van 
onbrandbaar materiaal en wanden binnen een afstand van 0.3 meter van de 
toestellen dienen op dezelfde wijze bekleed te worden.  

17. Bij gebruik van een installatie voor koken, bakken, braden en frituren dient voor 
iedere pan of frituurbak een goed passend metalen deksel aanwezig te zijn.  

18. Kabels en snoeren moeten in geval deze over de vloer moeten lopen met goede 
plakstrips worden vastgeplakt en wel zodanig dat struikelen en/of vallen wordt 
voorkomen. 

19. Wanneer een aanzienlijke stroomafname geschied middels kabelhaspels, dienen 
deze volledig uitgerold te worden en regelmatig gecontroleerd te worden op 
eventuele hittevorming in de kabel. 

20. er moeten voldoende blusmiddelen aanwezig zijn in de vorm van: 
- ABC-poederblusser met een minimale inhoud van 6 kg bij een gasbarbecue; 



 

 

- Sproeischuimblusser met een minimale inhoud van 6 kg bij een kolenbarbecue; 
- CO2 blusser met een minimale inhoud van 6 kg bij een elektrische barbecue. 

21.  Er mag geen bestrating worden opengebroken; 
22. De bij het bouwwerk/evenement behorende brandkranen en andere 

bluswaterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden voor blusvoertuigen, en wel 
zodanig dat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt. 

23. Op het bij het bouwwerk/evenement behorende terrein moeten de beplanting, 
parkeerplaatsen, de laad- en losplaatsen en de plaatsen waar goederen en afvallen 
worden opgeslagen of gedeponeerd, zodanig zijn gesitueerd dat bij brand het 
oprijden en opstellen van de voertuigen en andere hulpmiddelen van de brandweer 
niet worden bemoeilijkt of belemmerd. 

24. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.2 moet ten behoeve van het verkeer van de 
hulpverlenende diensten een doorgaande route met een breedte van 4.50 meter voor 
redvoertuigen en 3.50 meter voor blusvoertuigen en een hoogte van 4.20 meter 
worden vrijgehouden. Hekwerken die deze route blokkeren moeten snel en 
gemakkelijk kunnen worden verwijderd. 

25.  Alle aanwijzingen van de politie, brandweer en/of Afdeling Ruimte moeten stipt 
en onverwijld worden opgevolgd; 

26. u bent verplicht de eventuele schade die aan het straatwerk, de openbare verlichting 
en dergelijke wordt toegebracht te vergoeden en voorts de redelijkerwijs mogelijke 
maatregelen te nemen ten einde te voorkomen dat de gemeente dan wel derden 
schade lijden. 

 
Voor wegafsluitingen geldt: 
Gelieve de straten welke (eventueel) worden afgesloten minimaal 3 werkdagen voor de 
barbecue door te geven aan de brandweer (0180-548365) en politie (0900-8844). 
 
Het meldingsformulier moet volledig ingevuld en ondertekend worden toegezonden aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Ruimte, tel. 14 0180 (ma., di. en 
wo.).  
 
 
 
 


