
Gemeente BRAKEL 

Arrondissement Oudenaarde 

Provincie Oost-Vlaanderen 

 

Uittreksel uit het notulenboek van de besluiten van de Burgemeester 

  

 

Besluit van 30 januari 2019 

 

Dagorde: Uitbating AVEVE, Industrielaan 7, 9660 Brakel. 

 

De Burgemeester, 

 

Gelet op de wet van 30 juli 1979 betreffende o.a. de preventie van brand en ontploffing, 

artikel 11; 

Gelet op het besluit dd. 10 september 2007 van de gemeenteraad betreffende 

“gemeentelijk reglement houdende vaststelling van de minimumnormen inzake 

brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen”; 

Gelet op het brandweerverslag dd. 17 februari 2017 op naam van de brandweer Vlaamse 

Ardennen waarin wordt gesteld dat geen positief brandweerattest kan afgeleverd 

worden; 

Overwegende dat in voornoemd brandweerverslag een opsomming wordt gegeven van 

de vastgestelde inbreuken: 

- De eerste hangar heeft een oppervlakte van  16.60 m x 60 m = 996 m² met een hoogte van .. 
m. 

- De tweede hangar heeft een oppervlakte van 17 m x 60 m = 1020 m² met een hoogte van 
10.50 m. 

- De toegangsdeur is een automatische deur met een opening van 1.73 m. deze zou uitgerust 
zijn met een noodbatterij. De goede werking dient ons dmv een attest verzekerd te worden. 

- Dit is eveneens van toepassing voor de automatische deur van de tweede hangar (breedte 
1.60 m). 

- Ook de automatische deur tussen de twee hangars dient hieraan te voldoen. 
- De zekeringkast bevind zich in een afzonderlijk lokaaltje in de tweede hangar. 
- In dit tweede lokaaltje is een gasboiler Thermomaster voor warm water aangebracht. 
- Buiten is een afgesloten kast met de gasteller voorzien. De brandweer moet de gas van 

buiten kunnen afsluiten wat niet het geval is. 
- De gasleiding die van de eerste hangar naar de tweede hangar gaat dient in het geel 

gemarkeerd te zijn. 
- De veegmachine + lader staat opgesteld bij de opslag van ontvlambare producten. Dit dient 

gescheiden te zijn. 
- In de tweede hangar staat een grote opslag van gasflessen. Deze dienen buiten opgeslagen 

te worden. 
- Achteraan de tweede hangar staat een lader voor een elektrische transpallet. 
- Er is ook een lader voor een elektrische heftruck. Deze dient gescheiden te zijn van het voor 

publiek toegankelijk gedeelte. 
- Achteraan is een naar buiten draaiende deur van 96 cm. 
- In de eerste hangar is een luchtverwarmingsunit opgesteld merk Vivox die voorzien is van 

een gasafsluiter. 
- In de eerste hangar is een afzonderlijk bureeltje van 25 m² waar de hoofdzekeringskast is 

geplaatst. Hier werd een CO2 blusser van 5 kg voorzien. 
- Nergens zijn de pictogrammen aangebracht voor de evacuatiewegen. 
- Nergens zijn noodverlichtingen voorzien (minimum aan alle deuren) 
- Er staan voldoende brandblussers opgesteld doch meerdere zijn niet bereikbaar. Ook de 

pictogrammen dienen zichtbaar opgehangen te worden. 



- Er dienen minimaal in iedere hangar een brandslang aangebracht waarbij het mogelijk moet 
zijn om op worpafstand de totale oppervlakte te bereiken. Dit gelet op het groot aantal 
brandbare stoffen die aanwezig zijn. 

- Een recent positief attest van keuring door een erkend keuringsorganisme van de 
elektriciteitsinstallatie dient voorgelegd te worden. 

- Een recent positief attest van de gasverwarmingen dient ons voorgelegd te worden. 
- In de eerste hangar dient minimaal een naar buiten draaiende deur voorzien te worden 

zodat te allen tijde de evacuatie kan gebeuren. Als alternatief kan de deur achteraan tussen 
de eerste hangar en de tweede hangar vervangen worden door een naar de 
evacuatierichting toe draaiende deur. 

- Indien enkel de achterdeur van de tweede hangar in rekening wordt gebracht is de maximale 
bezetting 96 personen. 

 

 Op basis van deze gegevens kan geen positief brandweerattest afgeleverd 

worden. 

Gelet op het verslag dd. 26 januari 2019 op naam van de brandweer Vlaamse Ardennen waarin o.a. 
wordt gesteld dat een positief brandweerattest kan worden afgeleverd; 
BESLUIT 
Artikel 1: Kennis wordt genomen van het positief brandweerattest dd. 26 januari 2019 op naam van 
de brandweer Vlaamse Ardennen. 
Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan: 

1° het college van burgemeester en schepenen 

2° de brandweer Vlaamse Ardennen 

3° Aveve, Industrielaan 7, 9660 Brakel 

 

 

 

 

Namens de burgemeester, 

 

 

Algemeen Directeur Burgemeester  

Jürgen De Mets Stefaan Devleeschouwer 

 

 

Voor eensluidend uittreksel : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


