Reglement inzake het organiseren van barbecues in speelbos Baetenheide
Artikel 1: algemeen
Dit reglement bepaalt de voorwaarden die moeten worden nageleefd bij het organiseren
van barbecues op de daarvoor bestemde plaats van het openbaar domein, waarbij
gebruik wordt gemaakt van een door gemeente Ravels voorzien barbecuestel.
Artikel 2: aanduiding zone
Op het centrale plein in het speelbos Baetenheide, 2381 Ravels, is het organiseren van
barbecues toegestaan.
Artikel 3: barbecueseizoen en einduur
Het barbecueën is niet toegestaan in de periode van 1 april tot 15 juni.
Het barbecueën is niet toegestaan in de bosbrandfase oranje of rood. Deze fase kan
vooraf door de gebruiker opgevraagd worden via www.ravels.be.
Alle assen moeten om 22.00 uur uitgedoofd zijn.
Artikel 4: vast barbecuestel
Op de aangeduide zone voorziet het gemeentebestuur een vast barbecuestel, bestaande
uit een betonnen onderstel met rooster, een zandton en een stalen borstel.
Het barbecuestel staat vrij tot ieders beschikking en kan worden gebruikt naargelang zijn
beschikbaarheid. Elk gebruik moet genoteerd worden in het logboek dat permanent
aanwezig is in de nabijheid van het barbecuestel.
Het barbecuestel moet na gebruik perfect gereinigd worden met een bijzondere zorg voor
de roosters.
Artikel 5: eigen barbecuestel
Het gebruik van een eigen barbecuestel in het speelbos Baetenheide is verboden.
Artikel 6: veiligheid
Voor het aanmaken van de houtskool mag alleen gebruik worden gemaakt van reukloze
aanmaakblokjes. Het is verboden de barbecue aan te maken met petroleumblokjes,
vloeibare aanmaakstoffen of takken.
Naast de voorziene blusmiddelen (zand) moet in de nabijheid van de barbecue steeds
voldoende water worden voorzien door de gebruiker.
Van zodra het barbecuestel aangestoken is, is permanent toezicht noodzakelijk tot het
vuur gedoofd is.
Alle mogelijke maatregelen moeten genomen worden om de veiligheid te garanderen.
Artikel 7: verbodsbepalingen
Het is verboden in het speelbos Baetenheide:
- de voorbehouden zone af te sluiten of af te bakenen voor eigen gebruik;
- bijkomende constructies op te zetten (tenten, luifels ………);
- kampvuren of open vuren aan te maken;
- om het even welke handelsactiviteit uit te oefenen of koopwaren uit te stallen, te
verkopen of bij wijze van reclame aan te bieden, uitgezonderd na een toelating van
het college van burgemeester en schepenen;
- met voertuigen te rijden, stil te staan of te parkeren;
- de openbare orde of rust te verstoren.

Artikel 8: afval
De zone waar werd gebarbecued, moet in oorspronkelijke staat achtergelaten worden. Na
het barbecueën moet alles opgeruimd worden. Alle afval moet meegenomen worden
en/of gedeponeerd worden in de daartoe voorziene vuilbakken.
Artikel 9 aansprakelijkheid
De gemeente Ravels kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen
of schade aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de
toepassing van dit reglement.

