Machtiging voor het gebruik van een
vogelschrikkanon of gelijksoortig toestel
Depso-ML/07/2014-06/04
ontvangstdatum:
(In te vullen door de verantwoordelijke afdeling)

Politie Mechelen
Afdeling Gebiedsgebonden Politiezorg
Frederik de Merodestraat 88, 2800 Mechelen
tel. 015 464 464
e-mail: ggpz@pzmewi.be

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier vraagt u aan de burgemeester van de stad Mechelen een machtiging om
vogelschrikkanonnen of gelijksoortige toestellen te gebruiken. De machtiging kan maximaal
voor een duur van 8 weken na elkaar worden toegestaan, uitsluitend in de periode van 15
april tot 15 juli.
Welke regelgeving is van toepassing op dit formulier?
Afdeling 9 (artikels 171 – 177) Vogelschrikkanonnen, van de algemene bestuurlijke politieverordening is van toepassing op dit formulier.
Waar moet het formulier worden ingediend?
Dien het formulier in bij de Politie Mechelen, Afdeling Gebiedsgebonden Politiezorg, Frederik
de Merodestraat 88, 2800 Mechelen.

Gegevens bedrijf
1

Vul de gegevens van uw bedrijf in.
bedrijf
voornaam
naam
straat

nr/bus

postnummer

gemeente

telefoon/gsm
e-mail

Gegevens vogelschrikkanon of gelijksoortig toestel
2

Het betreft het gebruik van welk soort kanon?

 vogelschrikkanon
 ander toestel, namelijk
3

Geef de kadastrale gegevens van het perceel waar het kanon wordt geplaatst.
afdeling

4

sectie

nummer

Vul de gegevens in over het kanon.
Voeg in bijlage een liggingsplan van het perceel met de opstellingsplaats van het kanon.
Beschrijf de plaats van opstelling

Afstand van het kanon tegenover de dichtstbijzijnde woning

meter

Afstand van het kanon tegenover de openbare weg

meter

Aantal knallen /uur
uuuuuruur
5

Is het kanon gericht in de richting van een woning of een openbare weg?

 ja
6

 nee

Zijn er nog andere kanonnen in gebruik in de buurt van het aangevraagde kanon?

 ja
 nee

aantal

7

Welke teelten wilt u beschermen?

8

Motiveer waarom u het kanon wil gebruiken.

9

Vul de gewenste gebruiksperiode van het kanon in.
vanaf

dag

maand

jaar

tot en met

dag

maand

jaar

Bij te voegen bewijsstukken
10 Kruis aan of het bewijsstuk is toegevoegd.

 het liggingsplan van het perceel met de opstellingsplaats van het toestel.
De ondertekening
dag

maand

jaar

handtekening

Nuttige informatie
Meer informatie over het gebruik van vogelschrikkanonnen kan u terugvinden op de website
van het VILT – Vlaams informatiecentrum land- en tuinbouw – www.vilt.be.
De efficiëntie van vogelschrikkanonnen wordt in twijfel gesteld op langere termijn. Sommige
vogelsoorten storen zich niet aan de knallen of geraken er aan gewoon. Er bestaan alternatieve, stille methodes die met succes uitgeprobeerd zijn. Deze methodes omvatten onder
andere vogelschrikballen- en linten, opblaasbare vogelverschrikkers en windvliegers die
over het veld scheren.
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