
Kantooradres:
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

Postadres:
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14 058 

1    Persoonsgegevens

3    Gegevens locatie

4    Gegevens eigenaar terrein:

2    Gegevens contactpersoon tijdens het carbidschieten 31 december

Naam

Adres         

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Bent u ook de contactpersoon op 31 december?  0 Ja, ga verder naar punt 3 0 Nee, ga verder naar punt 2  

Bent u zelf de eigenaar van dit terrein?   0 Ja 0 Nee  
Nee, vul dan ook onderstaande gegevens in. Ja, ga door naar onderdeel 5. 

Heeft u schriftelijke toestemming van de eigenaar van het perceel?  0 Ja 0 Nee 

Naam

Adres         

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

---

Aanvraagformulier ontheffing carbidschieten 

Tijdstip carbidschieten1  31 december van  uur tot   uur

Adres en plaats

  
  
NB: voeg een bijlage toe, waarop duidelijk is aangegeven vanaf waar u carbid gaat schieten en in welke richting u schiet.2 

Heeft u eerder in de gemeente Leeuwarden carbid geschoten?    0 Ja 0 Nee 

1 Op grond van de APV van de gemeente Leeuwarden mag u op 31 december alleen tussen 10:00 tot 18:00 carbidschieten.
2 Dit kunt u bijvoorbeeld doen door in Google Maps een schermafbeelding te maken en via Paint de schietlocatie aan te kruizen en een pijl toe te voegen die de schietrichting aangeeft. Hou er 

rekening mee dat de wegen er omheen ook aangegeven zijn.  

vervolg achterzijde

Naam

Telefoonnummer (06)



5    Verder verklaart u zich te houden aan het volgende

      Datum en ondertekening

Plaats

Naam indiener aanvraag Handtekening

Datum

- U gebruikt een melkbus/container/opslagvat met een maximale omvang van 50 liter voor het carbidschieten;
- U maakt tijdens het carbidschieten gebruik van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylid (carbid) en water of gasmengsels 

met vergelijkbare eigenschappen;
- Het gebruik vindt plaats op 31 december van 10.00 uur tot 18:00 uur;
- U heeft een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein waar vanaf geschoten wordt;
- U verricht geen handelingen waarvan u weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens, dier en 

milieu;
- De locatie van het carbidschieten ligt buiten de bebouwde kom;
- De carbidschiet locatie ligt op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwingen;
- De carbidschiet locatie ligt op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
- Het vrijschootsveld bedraagt tenminste 75 meter. Hierin bevinden zich geen openbare wegen of paden en er wordt geschoten in een richting die 

is afgewend van woonbebouwing;
- Bij carbidschieten na zonsondergang dient het terrein worden verlicht.


