BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER
Van 3 augustus 2022
Besluit houdende veiligheidsmaatregelen: Code Oranje - droogte:
rookverbod domein de Ghellinck / verbod op kampvuren.
Juridische grondslag
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 63 en 279 § 2.
- het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 16.7.1 tot en
met 16.7.9;
- het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 99, artikel 106 en artikel 107 bis;
- het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het Natuurbehoud en het Natuurlijk Milieu, artikel 58;
Feiten en context
Gezien de aanhoudende droogte en de aanbeveling van het Agentschap voor Natuur en Bos om een
verbod tot het houden van vuren in Natuurgebieden of daarmee gelijkgestelde terreinen in
eigendom/beheer van openbare besturen te houden.
Om diezelfde reden is het aangewezen om een tijdelijk verbod in te stellen tot het houden van
kampvuren, gezien veel landbouwgewassen ten velde oogstrijp zijn.
BESLUIT:
Art. 1. Het is verboden te roken in het gemeentelijk domein de Ghellinck.
Art. 2. Het is verboden (kamp)vuren aan te steken op het grondgebied van Wortegem-Petegem.
Art. 3. Overtredingen van dit besluit worden bestraft met politiestraffen.
Art. 4. Dit besluit vervangt het burgemeestersbesluit van 18 juli 2022 en wordt onmiddellijk van kracht.
Het geldt tot opheffing bij besluit van de burgemeester.
Art. 5. Dit besluit wordt ter bekrachtiging voorgelegd in de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad.
Art. 6. Dit besluit wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website en wordt aangeplakt aan de
ingangen van het domein.
Art. 7. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de procureur des Konings, de griffie van de
rechtbank van eerste aanleg, de griffie van de politierechtbank, de politiezone Vlaamse Ardennen
en de brandweerzone Vlaamse Ardennen,
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