
17 december 2020 

Meldingsformulier carbidschieten  

Wilt u op oudejaarsdag carbidschieten? Dan moet u een melding doen bij de gemeente. Met 

dit formulier kunt u deze melding doen. Zorg ervoor dat het formulier vóór maandag 28 

december 10.00 uur bij ons binnen is. Zo kunnen wij uw melding op tijd verwerken. 

 

 

Alléén onder bepaalde voorwaarden mag u carbidschieten: 

 u meldt vóór 28 december 10.00 uur dat u wilt carbidschieten; 

 het carbidschieten gebeurt alléén op 31 december tussen 10:00 en 18:00 uur; 

 de melder is minimaal 18 jaar oud, woonachtig in de gemeente Voorst en aanwezig 
tijdens het carbidschieten; 

 de melkbus(sen) waarmee wordt geschoten worden niet afgesloten door middel van 
een deksel of ander hard voorwerp; 

 het carbidschieten mag geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid van mens en 
dier. 

 

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden?  

 Ja. (ga verder naar 2. Gegevens melding)  

 Nee. (u mag niet carbidschieten) 

 

 

Datum carbidschieten: 31 december 2020  

Afsteeklocatie  

Geef hieronder de locatie aan waar carbid wordt geschoten:  

Adres    ____________________________________________________ 

Postcode en plaats  ____________________________________________________  

 

Wat voor een type locatie betreft het? 

 Openbare ruimte  

 Eigen terrein 

 Ander particulier terrein, met toestemming van de eigenaar 

 

Geef hieronder een duidelijke beschrijving van de afsteeklocatie (met de afstanden tot 

woningen, dierenverblijven en andere bebouwing) en schietrichting: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

1. Voorwaarden 

2. Gegevens melding 
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Voeg hieronder een situatieschets toe of stuur een kaart mee met het meldingsformulier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u al eerder op deze locatie carbid geschoten? 

 Ja, ik heb eerder op deze locatie carbid geschoten 

 Nee, ik heb niet eerder op deze locatie carbid geschoten 

 

 

Melder:  

Voorletter(s) en naam _______________________________________________ 

Adres 1    _______________________________________________ 

Postcode en woonplaats _______________________________________________ 

Telefoonnummer   _______________________________________________ 

E-mail    _______________________________________________  

 

Bent u 18 jaar of ouder? 

 Ja, ik ben 18 jaar of ouder  

 Nee, ik ben jonger dan 18 jaar (u mag niet carbidschieten)  

Wij vragen uw telefoonnummer en e-mail. Dan kunnen wij contact opnemen als er vragen of 

onduidelijkheden zijn. Daarnaast vragen we u om hieronder contactgegevens van een 

tweede melder / contactpersoon in te vullen. Tijdens het carbidschieten dient ten alle tijden 

een van uw beiden aanwezig te zijn. Wij gebruiken de telefoonnummer ook bij eventuele 

calamiteiten. De gemeente deelt de gegevens van de melder en tweede contactpersoon, om 

deze reden, ook met haar partners (politie en brandweer).  

                                                
1
 U dient een inwoner te zijn van de gemeente Voorst. 

3. Gegevens melding 
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Tweede melder / contactpersoon:  

Voorletter(s) en naam _______________________________________________ 

Adres     _______________________________________________ 

Postcode en woonplaats _______________________________________________ 

Telefoonnummer   _______________________________________________ 

E-mail    _______________________________________________  

 

Bent u 18 jaar of ouder? 

 Ja, ik ben 18 jaar of ouder  

 Nee, ik ben jonger dan 18 jaar (u mag niet carbidschieten)  

 

 

Naast de carbidregels, houdt u dit keer ook rekening met de coronaregels. De melder is 

ervoor verantwoordelijk dat het carbidschieten veilig en coronaproof plaatsvindt. Op dit 

moment geldt dat er in de openbare ruimte maximaal 2 personen samen mogen komen als 

het niet om één huishouden gaat. Thuis ontvangt u maximaal 2 gasten per dag. Let op! Het 

kan zijn dat de regels veranderen. Met het ondertekenen van dit meldingsformulier verklaart 

u zich tijdens het carbidschieten te houden aan de dan geldende coronamaatregelen, zoals 

vermeld op overheid.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________   ________________________________ 

Datum       Handtekening melder  

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier graag inscannen en sturen naar 

carbid@voorst.nl. Voor vragen kunt u bellen naar Yvonne Göttgens via 0571-279247 of 

mailen naar carbid@voorst.nl. 

5. Ondertekening  

4. Corona  


