Stichting Kerst in de Vesting
Secretariaat
Noorderkerkstraat 11
8081 ET Elburg
www.kerstindevesting.nl

Elburg: 18 september 2017

Informatie Kerst in de Vesting 2017
Vuurkorven
Mag ik vuurkorven neerzetten en laten branden?
Ja, maar dan moet dat aan een aantal voorwaarden voldoen.
Er mogen alleen gesloten vuurkorven branden en onder bepaalde voorwaarden.

Toegestaan zijn de volgende soorten gesloten vuurkorven

Ook is dit jaar een vuurschaal met vonkenscherm toegestaan evenals een rookkast.

Deze vuurschaal met vonkenscherm is verkrijgbaar bij Tuincentrum De Nieuwstad te Elburg.

Aanvragen van de vergunning
U gebruikt hiervoor het volgende e-mailadres: bestuur@kerstindevesting.nl
U vermeldt in uw aanvraag de volgende gegevens:
– Uw naam en voorletters
– Het adres waar de vuurkorf staat
– Het mobiele telefoonnummer van de hoofdverantwoordelijke waarop hij/zij tijdens beide
dagen direct bereikbaar is.
– Uw e-mailadres

Waaraan moet een brandende gesloten vuurkorf voldoen?
– Alleen gesloten vuurkorven zijn toegestaan.
– Geen brandbare materialen in de omgeving.
– Bij iedere gesloten vuurkorf moet een brandblusmiddel beschikbaar zijn
(emmer zand of water).
– Er mogen geen gesloten vuurkorven op de weg staan, waardoor doorgang
belemmerd wordt.
– Er is altijd een volwassen persoon aanwezig.
– Alle vuurkorven moeten op beide dagen om 22.30 uur gedoofd zijn.
Niet toegestaan zijn de volgende vormen van open vuurkorven

Maakt u toch gebruik van open vuurkorven, dan zullen die op last van de brandweer direct
worden gedoofd.
Stichting Kerst in de Vesting geeft (op advies van de brandweer) maxima 60 vergunningen uit,
dus wees er tijdig bij. Alle vuurkorven moeten vóór 19 november 2017 per e-mail
(bestuur@kerstindevesting.nl) zijn aangemeld en worden in volgorde van binnenkomst
behandeld. Ieder mag maximaal tweevergunningen aanvragen. Aanvragen die na 19 november
binnenkomen neemt de stichting niet meer in behandeling. Vanaf 1 december krijgt u per email bericht of uw aanvraag is gehonoreerd. Bij controle door de brandweer, dient u uw
vergunning te overleggen.
Wij wijzen er nogmaals nadrukkelijk op, dat alleen gesloten vuurkorven mogen
branden; geen vuur- of rooktonnen.

