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Gelieve bij de opbouw rekening te willen houden met de volgende richtlijnen opgesteld door de
hulpdiensten:
1. Vrijhouden 4m vrije doorgang hulpdiensten.
2. Tenten niet opstellen tot tegen de gebouwen, zodat een vlotte en veilige ontruiming van de
achterliggende gebouwen gewaarborgd blijft.
3. Er mogen geen vuurkorven in de tenten of huisjes geplaatst worden, ze moeten op een veilige
afstand staan. De vuurkorven moeten eveneens veilig opgesteld worden om tegen te lopen of
omverstoten te vermijden en voorzien zijn van een warmtebestendige grondplaat of zand onderaan.
4.

Geen brandende kaarsen in de tenten of huisjes!

5. Alle elektrische bedradingen en toestellen moeten conform zijn en de beschermende mantel van de
kabels of draden mag geen beschadiging of onderbreking vertonen. Ze zijn rechtstreeks aangesloten
op het hoofdverdeelbord. De kabels mogen enkel bevestigd worden aan andere constructies door
middel van isolerend en onbrandbaar materiaal.
6. Van de elektrische bedradingen en elektrische toestellen mogen de stroom voerende delen niet
aanraakbaar zijn.
7. Het gebruik van gasflessen veronderstelt:
a. Veilige opstelling met voldoende vrije ruimte tov bestaande gebouwen, de recipiënten
staan op minstens 3m afstand van kelderopeningen en rioolmonden en ander lager
gelegen delen. Ze zijn tevens onbereikbaar voor publiek.
b. De gebruikte slangen en aansluitingen mogen maximum 2 meter lang zijn, moeten
visueel zichtbaar zijn over de volledige lengte en mogen maximaal 5 jaar oud zijn.
(jaartal op de slang 2011 of later) De slangen mogen geen zichtbare scheurtjes, barsten
of enige andere vorm van abnormale vervormingen vertonen. Alle slangen zijn
bevestigd met metalen knelfitting en ze mogen geen lekken vertonen.
c. Het manipuleren van de gasflessen en aansluitingen dienen met kennis van zaken en
volgens de regels der kunst te gebeuren.
d. Enkel de dagvoorraad gasflessen mag in de tent of het huisje aanwezig zijn.
e. De gasflessen mogen niet hardhandig gehanteerd worden, moeten steeds rechtop staan
en moeten zo opgesteld worden om omkantelen onmogelijk te maken.
f. Gasflessen dienen niet om de tent vast te houden.
g. De lege gasflessen dienen fysisch gescheiden te zijn van de volle.

8. De barbecues en toestellen bakken en braden moeten opgesteld worden:
a. Op een veilige afstand van brandbare materialen en bestaande gebouwen (1,20 m is een
veilige afstand).
b. Op een stabiele ondergrond.
c. Niet onder een tent, luifel of enig ander object bestaande uit brandbaar materiaal.
d. Het publiek mag geen contact kunnen hebben met warme delen. Vóór een barbecue
wordt zeker een nadar geplaatst!
9. Bij elke inrichting voor bakken en braden, kooktoestellen, barbecues , frituren en vuurkorven moet
minimum één, jaarlijks gekeurd, draagbare snelblusser van 1 bluseenheid (1 bluseenheid = 6 kg
poederblusser of 6 l schuimblusser) en een blusdeken voorzien zijn.
10. Elke frituurpan moet daarnaast voorzien zijn van een passend metalen deksel.
11. De ondergrondse hydranten moeten vrij blijven en bereikbaar zijn voor de brandweer.
12. Tijdens de uitbating moet steeds een verantwoordelijke in de onmiddellijke omgeving aanwezig zijn,
zodat onmiddellijk kan ingegrepen worden bij beginnende incidenten.
13. In het kader van dreigingsniveau 3 (dreiging is waarschijnlijk en ernstig) vragen we u volgende
afspraken te maken met uw medewerkers:
 Verhoogde waakzaamheid naar verdachte gedragingen, verdachte voertuigen op parking of
in de omgeving, voorwerpen die er niet thuis horen e.d.
 Goed herkenbare kledij van de organisatie (T-shirt, jas, … )
 Organiseren van een (veiligheids)briefing voor medewerkers o.a. verhoogde waakzaamheid,
procedures m.b.t. bommen en/of evacuatie, intern veiligheidsplan
14. Deze afspraken worden duidelijk doorgegeven aan alle standhouders en betrokkenen met
bijkomende vermelding van :
Naam en GSM verantwoordelijke vermelden.
Noodnummers:
 Brandweer en medische hulp: 112
 Politie: 051/26.26.26
15. Bijkomende richtlijnen om een evenement veilig te organiseren zijn terug te vinden op de
gemeentelijke websites en politiezone RIHO .
16. Er dient één elektronisch meldingsformulier ingevuld te worden per kerstmarkt.
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