De Burgemeester en Wethouders
van QUDER-AMSTEL doen te weten, dat door den Baad dier Gemeente
9tfln
in zijne Vergadering van den 24 Augustus 1855, is vastgesteld de volgende Verordening:

Eerste Hoofdstuk.
Bepalingen ter voorkoming van Brand.
Art. 1. In de kom der gemeente worden geene gebouwen met riet of
stroo gedekt.
De thans aanwezige rieten of strooijen daken worden bij geheele of gedeeltelijke vernieuwing of herstelling vervangen door een leijen, pannen of hard dak.
Art, 2. Aldaar worden geene hooi-, stroo- of rietschelften, geene bergen, tassen of hooihuizen geplaatst of gebouwd zonder kennisgeving aan
Burgemeester en Wethouders. Zullende de Eigenaars verpligt zijn zich te
gedragen naar de voorschriften door de Brandmeesters in het belang der
openbare veiligheid te geven.
Art. 3. Geen vnur mag gestookt worden dan in daartoe bekwame stookplaatsen en sohoorsteenen.
Tan alle nieuw te maken of te herstellen stookplaatsen en sehoorsteenen
wordt kennis gegeven aan den Burgemeester, die aan twee Brandmeesters
opdraagt om te onderzoeken of zij worden gemaakt overeenkomstig de bepalingen dezer Verordening.
Art, 4i. De stookplaatsen en sohoorsteenen worden gemaakt van steen
en ijzer, zonder dat daaronder of in zich eenig hout mag bevinden; — tenzij
voorzegde Brandmeesters aangaande eenig object vermeenen genoegen te
kunnen nemen met eene bekleeding van steen, ijzer, koper of zink.
De uit het dak komende pijpen worden opgemetseld tot eene El boven
de Nokbedekking, die welke ter zijde van de Nok tot het dak komen tot
minstens een en een halve El boven het dak en eerst dan zal het vergund
zijn daarop eenig houtwerk te plaatsen.
Die, welke in de kom der gemeente zullen gebouwd worden en ter zijde
van de Nokbedekking uitkomen, worden ongetrokken tot boven die bedekking.
Art. 6. De bestaande stookplaatsen en sehoorsteenen, welke niet overeenkomstig de voormelde bepalingen zijn gemaakt en wier toestand uithoofde
van constructie of bouwvalligheid gevaarlijk voorkomt, zullen binnen eenen
door Burgemeester en Wethouders, telkens te bepalen tijd, worden veranderd, voorzien of hersteld.
Art. 6. Onder de kagohels, welke niet op steenen vloeren staan, wordt
eene ijzeren of zinken plaat gelegd van voldoende grootte naar het oordeel •
van Brandmeesters; even als ter hunner genoegen moeten worden voorzien
de houten wanden en zolderingen, waardoor kagchelpijpen worden gelegd,
en moeten gemaakt worden de kagchelpijpen buiten 's huis uitkomende.
Art. 1. De Brandmeesters zullen op door den Burgemeester vast te stellen
tijden eene Schouw drijven over de stookplaatsen, sehoorsteenen en kagchelpijpen.
Bij die Schouw niet zuiver bevonden wordende, zal daarvan aan den bewoner kennis worden gegeven en van den tijd wanneer eene Naschouw zal
worden gehouden, zullende de nalatige de straffen beloopen, daartegen bij
het Wetboek van Strafregt bedreigd.
Art. 8. Daar waar zulks mogelijk is, zal bij besloten water ieder hoofd
van het gezin voor zijn huis en voor huizen door meerderen bewoond, zullen
alle hoofden der gezinnen gezamenlijk, gelijk ook voor onbewoonde huizen
de Eigenaren, zorg dragen voor het maken en openhouden van eene IJsbijt,
minstens ééne vierkante El groot.
Brandmeesters drijven daarover de Schouw.
Art. 9. Houtwerk nabij stookplaatsen wordt des gevorderd bekleed met
ijzeren, koperen of zinken platen.
Art. 10. Geene brandstoffen worden gelegd of bewaard in de nabijheid
van stookplaatsen.
Geene doove kolen of gebrande boekweitendoppen worden bewaard, noch
vuur of heete asch buiten 's huis gebragt dan in koperen, ijzeren of steenen
doofpotten van gelijke deksels voorzien en behoorlijk gesloten.
Art. 11. In onbewoonde huizen of pakhuizen wordt, zonder toestemming
van den Burgemeester, geen vuur ontstoken.
Art. 12. Verkoopers van Lucifers bewaren die in gesloten blikken of
ijzeren trommels.
Buskruid of vuurwerk wordt niet verkocht of afgeleverd vóór zons op- en
na zonsondergang. In de bewaarplaats mag geen vuur of licht aanwezig zijn.
Art. 13. Niemand begeeft zich of is werkzaam met eene brandende kaars
of lamp in stallen, hooizolders, timmermanswinkels of andere plaateen, alwaar
ligt ontvlambare stoffen zijn, ten ware dat licht is geplaatst in een behoorlijk
gesloten lantaren.
Op die plaatsen mag geen vuur aanwezig zijn of tabak worden gerookt.
Art. 14. Op de openbare Wegen of Vaarten wordt geene pijp gerookt
zonder f 'oten te zijn met eenen behoorlijken dop.
Art. l . Zonder vergunning van den Burgemeester won . geene vunrwerken afgestoken, en in de kom der gemeente geene pistolen, geweren of
andere vuurwapenen afgeschoten voor zons op- en na zonsondergang.
Art. J" Almede is die vergunning noodig voor het ip -Ie open lucht
verbrand ' van hooi, stroo, rnigte, plaggen of andere vo .erpen hoegenaamd, hetwelk nimmer zal mogen plaats hebben bij sterken wind, en anders
dan van 's morgens 6 tot des namiddags 2 ure.
Art. 17. Scheepstimmerlieden, Leidekkers, Loodgieters of andere Werklieden buiten 's huis vuur noodig hebbende voor of bij de uitoefening van hun
bedrijf, zorgen dat daardoor geene ongelukken ontstaan, en verlaten het vuur
niet zonder dat te doen bewaken door een persoon boven de 16 jaren oud.
Art. 18. De vaarten of slooten in wier nabijheid zich gebouwen bevinden,
worden door de Eigenaren schoongehouden en op de breedte en diepte door
Burgemeester en Wethouders te bepalen.
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Derde Hoofdstuk.

Bepalingen omtrent net Pi rsoneel bij de Brandweer
en de bediening der l randblnsclunlddelen
Art. 19. Alle inwoners boven de O en beneden de^60 jaren, zijn ver»
pligt, daartoe geschikt geoordeeld en i nor Burgemeester en Wethouders aangewezen wordende, persoonlijk dienst a doen bij de Brandweer*, overeenkom'
stig de bepalingen dezer Verordening.
Art. 20. Wanneer het getal Spuitgasten voldoende wordt geoordeeld, kan
de verpligting tot deze dienst worden afgekocht, tegen betaling, ieder jaar,
eener som van Een gulden en Vijftig Wnts.
Aan de verpligting tot deze dienst Jan almede worden voldaan door het
stellen van een geschikten, in de gemeente wonende, plaatsvervanger, mits
de belanghebbende van dat voornemen, schriftelijk kennis geeft, aan den
Burgemeester, hem tevens mededeelenje naam, ouderdom en beroep van den
plaatsvervanger, dien hij verlangt te stellen.
Burgemeester en Wethouders oordeelen over de geschiktheid van den
Plaatsvervanger.
\
Hij die zich alzoo heeft doen vervangen, zal eenen anderen Plaatsvervanger
moeten stellen of zelf dienst moeten doen, zoodra hij kennis krijgt dat de
persoon, die zijne diensten heeft waargenomen, daartoe niet meer geschikt
of in staat is.
, ,'
Aft. 21. Zij die bij de Brandweer worden geplaatst, ontvangen hiervan
eene schriftelijke kennisgeving aan hunne woning.
Gedurende acht dagen na de ontvangst dier kennisgeving kunnen zij schriftelijk hunne bezwaren indienen bij des Baad.
Zij die gezegde termijn laten voorbijgaan zonder in beroep te komen, of
ook zij die in beroep gekomen zijnde/ aan hunne woningen eene schriftelijke
kennisgeving ontvangen van eene afwijzende beschikking, worden onmiddelijk in dienst gesteld.
'
Art. 22. De in het vorige artik l bedoelde kennisgevingen verzonden
zijnde, hee'ft er geene bijzondere op oeping plaats voor het verrigten van
diensten bij de Brandweer. •
j,~:
Art. 23. Ingeval van brand kun" in de persoonlijke diensten gevorderd
worden, van het-ontetoa»-ï«nJd
>snd-Jotjdat_de brandbluschniiddelen
weder in de bewaarplaats zijn _
Bij de beproeving der Brandblnschmiddelen zal de dienst niet langer duren
dan twee uren; — die beproeving heeft niet meer dan tweemalen 's jaars plaats.
Art. 24. De Brandmeester en Assistent-Brandmeesters worden benoemd,
geschorst of ontslagen door Burgemeester en Wethouders, die in overleg met
deze de manschappen bij de Brandweer indeeleu tot de onderscheidene
daarbij gevorderde diensten.
De Brandmeesters en Assistent-Brandmeesters verdeden de werkzaamheden
onder zich, met mede 'weten en onder goedkeuring nogtans van Burgemeester
en Wethouders.
Art. 25. De Brandmeesters en Assistent-Brandmeesters dragen zorg voor
de onder hun bestuur geplaatste Brandbluschmiddelen;— zij dragen aan
Burgemeester en Wethouders hunne beschouwingen voor aangaande de verbetering en het onderhond dier middelen.
Zij maken Burgemeester en Wethouders bekend met alles wat ter voorkoming van brand kan worden gedaan; zij waken voor de handhaving dezer
Verordening, ook door aan den Burgemeester mede te deelen'de hun bekende overtredingen.
Zij dienen den Burgemeester van raad ingeval van brand, volgen zijne
reien op en zorgen dat de onder hunne bevelen staande manschappen
hunnen pligt doen.
.'
Art. 26. Alle bij de Brandweer geplaatste personen vervallen met ijver
en getrouwheid de opgelegde diensten en zijn gehouden de bevelen van den
Burgemeester, de Brandmeesters en Assistent-Brandmeesters naauwkenrig
op te volgen.
Art. 27. Bij de beproeving der Brandblnschmiddelen zullen op den bepaalden tijd de namen worden afgeroepen van de bij die middelen geplaatste
personen.
Ieder man is verpligt alsdan tegenwoordig te zijn en daarvan door het
geven van antwoord te doen blijken; alleen gegronden redenen van verschooning ter beoordeeling van Burgemeester en Wethouders, ontslaan van
die verpligting.
Art. 28. De onderscheidingsteekenen der Brandmeesters en Assistent-Brandmeesters, bestaan in stokken of staven met kleuren afgezet en voorzien van
het Wapen der Gemeente, en die der Spnitgasten in riemen met gespen,
waarop is aangeduid de betrekking, marin zij bij de Brandweer dienen.
De onderscheidingsteekenen wordei door het Gemeentebestuur aan de
Manschappen uitgereikt, die verpiigi, zijirze-te bewaren en bij ontslag uit
de dienst weder in te leveren. ,
Indien die teekenen niet voorhanden of verloren zijn, zullen zij tegen
betaling der kosten op de Secretarie der Gemeente te verkrijgen zijn.
Voor iedere bruikbare riem, die bij ontslag uit de dienst wordt teruggebragt, zal worden uitbetaald 25 cents.
Art. 29. De genoemde onderscheidingsteekenen worden gedurende al den
tijd dat er diensten bij de Brandweer worden verrigt, gedragen, — de riemen
of armbanden om den linkerarm boven den elleboog.
Art. 30. Bij de beproeving der brandblnschmiddelen en ook bij brand,
blijft ieder op zijn post en doet dienst tot dat hij daarvan wordt ontslagen
door dengene, die over hem bevel voert.

Bepalingen bij bet ontstaan -VUB. Brand.
Aft. 31. Elkeen het ontstaan van brand ontwarende, is $erpligt daaraan
aanstonds bekendheid te geven, f - '
Hij, die daarvan aan den Burgemeester of een der Bran&netiBters het eerste
heeft'Kennis gegeven',1" zal eene premie genieten van drie golden.
Art. 32. De bewoners, van het huis, waarin brand ontstaat, zijn verpligt
de naaste buren te waarschuwen, die aanstonds hulp verleenen en de ontvangen mededeeling inmiddels zooveel mogelijk mchtbaar maken,
Art. 33. De Burgemeester van het ontstaan van brand kennis bekomende,
stelt alle hem ten dienste staande middelen in het werk om de Ingezetenes-,
daarmede'bekend te maken.
.
Art. 34. Alle bij de Brandweer geplaatste personen begevüs zich bij het
ontstaan van brand met den meesten spoed naar de plaats der Brandblnschmiddelen, waartoe zij behooren, ten einde behulpzaam te zijn in het vervoeren dier middelen, of zijn die reeds vervoerd, dan volgen zij onmiddelijk
en melden zich aan bij den Brandmeester onder wien zij dienen.
Alleen gegronde redenen van verschooning, ter beoordeeling van Burgemeester en Wethouders, ontslaan van de verpligting om onverwijld op te
komen «n zich 'tot het doen van dienst aan te melden.
•itrt. 35. HMfeis uitdrukkelijk verboden om de Brandbluschmiddelen
buiten de gemeente te brengen zonder last van den Burgemeester.
JkfS. 36. De. braqdblnschmiddelen worden bij de plaats van den brand
gesteld zoo als de Burgemeester of de oudste aanwezende Brandmeester beveelt.
De spuiten worden niet in werking gebragt dan op last van een hunner.
Art. 37. Hij bij wien brand ontstaat en de gebnren van het huis, alwaar de
brand woedt, zullen den toegang tot hunne woning niet mogen weigeren. —
Evenmin dat de middelen tot blussching van brand door hunne huizen woj>
den gelegd of gevoerd.
Art. 88. Niemand vermag, in geval van brand, een gebouw of een gedeelte daarvan omverhalen dan op last van de hoogste Burgerlijke of Militaire
Autoriteit, op de plaats aanwezig.
Art. $9. Bij brand wordt geen sterke drank uitgereikt of verkocht zonder toestemming van den Burgemeester.
Art. 40. Een ieder, die bij gelegenheid van brand goederen onder zijne
bewaring krijgt, geeft daarvan binnen 24 uren kennis ter Secretarie der
gemeente.
Art. 41. Wanneer iemand bij gelegenheid van brand in het doen van
pogingen tot blusschen mogt zijn gewond, wordt hij, des verkiezende, geneeskundig behandeld ten koste der gemeente.
Art. 42. De premiën, die aan de Spuiten worden gegeven, zullen geheel
aan de Manschappen, die bij de blussching tegenwoordig waren, hetzij in
geld, hetzij in verversohingen worden uitgereikt.

^ Vierde Hoofdstuk.
; ' Algemeene Bepalingen.
Art. 48. Daar waar in deze Verordening wordt gesproken van den Burgemeester, wordt ook bedoeld hij, die hem bij ongesteldheid, afwezigheid
of ontstentenis vervangt
Art. 44. Alleen van de gewone algemeene Schouwen wordt door openbare afkondiging kennis gegeven. Op gelijke wijze geschiedt dé oproeping
tot het beproeven der Brandbluschmiddelen.
Art. 45. Alle vroegere Verordeningen op de Brandweer in deze Gemeente .
zijn bij het in werking treden dezer Verordening afgeschaft.
f
Art. 46. De overtredingen van de bepalingen dezer Verordening, voor
zooverre daartegen niet reeds bij de Wet, de Algemeene of Provinciale
Verordeningen is voorzien, worden gestraft, als:
met eene boete van ƒ 1.— tot ƒ 3.— en gevangenisstraf van één tot drie
dagen, te zamen of afzonderlijk, die van de bepalingen voorkomende in de
artikelen 6, 8, 10, 12, 14, 15, 28, 29, 30, 39 en 40.
met eene boete van ƒ 1.— tot/10.— en gevangenisstraf van een tot drie
dagen, te zamen of afzonderlijk, die van de bepalingen voorkomende in de
artikelen 11, 18, 16, 26, 27, 81, 82, 84, 35, 86, 37 en 88.
met eene boete van ƒ 5.— tot / 15.—, die van de bepalingen voorkomende in de artikelen l en 2.
en 'met et boete van ƒ 8.— tot ƒ 10.—, die van de bepai jen voorkomende in de artikelen 3, 4, 5, 9, l/ en 18.
Art. 47. Ten einde voor de naleving te waken van en uitvoering te
geven aan de bepalingen, voorkomende in de artikelen 4, 5, 6, 7 en 9 dezer
Verordening Hen de Brandmeesters de bevoegdheid hebben d- woningen
der Ingezetenen, huns ondanks, binnen te treden en ten aam. ,n van de
bepalingen der artikelen 3, 10, 11, 12, 13 en 37 zullen zij die bevoegdheid hebben ten allen tijde} terwijl laatetgemelde bevoegdheid in het geval
bij art. 87 aangewezen, ook wordt toegekend aan alle geaffecteerden bij de
Brandweer; mits zich gedragende aan de voorschriften der Wet van 31
Augustus 1853 (Staatsblad N». 83).

Ëijnde deze Verordening aan de Gedeputeerde Staten van Noor d-Holland, • volgens hun berigt van den
29 Augustus 1855, N°. 33, in afschrift medegedeeld.
En is Mervan afkondiging geschied waar het behoort, den 88ten September 1855.
De Burgemeester
8ten

F. VAN CAÜPEN,
Be Wethouder
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