Voorschriften barbecue:
Bij een buurtbarbecue moeten de volgende voorschriften in acht worden genomen:
1. De organisator moet ten minste vijf werkdagen voorafgaand aan de barbecue daarvan
melding doen aan de burgemeester.
2. De barbecue mag tussen 10.00 en 24.00 uur of op een zon- of feestdag tussen 13.00 uur en
23.00 uur worden gehouden.
3. 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.
4. De barbecue veroorzaakt geen of zeer geringe beperking van het gebruik van de openbare
weg en het is niet noodzakelijk om verkeersmaatregelen te treffen en de barbecue vormt
geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten.
5. De omwonenden, die niet deel-nemen aan de barbecue moeten, in verband met eventuele
(geluids)overlast, van de barbecue op de hoogte gesteld worden. In de kennisgeving moeten
de activiteiten, de begin- en eindtijd en een telefoonnummer van een contactpersoon worden
vermeld.
6. De straat of buurt moet na afloop van de activiteit schoon worden opgeleverd.
7. Ten behoeve van het verkeer van de hulpverlenende diensten moet 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.
8. Alle aanwijzingen van de politie, brandweer en/of gemeente moeten stipt en onverwijld
worden opgevolgd.
9. 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:
Voor zover er straten en wegen afgesloten worden voor het verkeer, moet deze afsluiting zodanig
geschieden, dat een vrije doorgang van de hulpverlenende diensten onmiddellijk kan worden
gerealiseerd, indien dit nodig is. Wanneer een straat wordt afgesloten moet u dit minimaal 3
werkdagen voor de barbecue door geven aan de brandweer (088-8779000) en politie (0900-8844).

