AANVULLING en WIJZIGING der ALGEMEENE
POMTIE-YEEOEDEHTK'ö,

De
doen
zijne
steld

BTEGEMEESTEB en WETHOUDEES van Amsterdam
te weten, dat door den Raad dier Gemeente, in
vergadering van den lsten Maart 1882, is vastgede volgende Verordening:
VERORDEMIMfw tot aanvulling en wijziging van
Hoofdstuk X en tot wijziging van art. 029
der

ALGEMEENE POLITIE-VEEOEDENING.

Achter art. 287 worden gevoegd de navolgende artikelen :
AET. 2870
Het is aan ieder, die, hetzij voor zichzelven, hetzij
voor of namens eene vereeniging handelende, openbare
vermakelijkheden geeft, of bijeenkomsten tot ontspanning
of vermaak, voor het publiek om niet of tegen betaling
toegankelijk, doet houden, verboden:
1° dit te doen in andere localiteïten dan die voldoen
aan de voorschriften van de artt. 529, 2876, 287ü,
287d en 287e, en door Burgemeester en Wethouders
daartoe geschikt zijn verklaard;
2° dit te doen zonder in achtneming van de voorschriften van de artt. 287/; 287,?, 287&, 287s,
287Z, 287m en 287^.

AET. 287£.
De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten
getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen*

ABT. 287e'
In schouwburgen moeten de naar het oordeel van
Burgemeester en Wethouders noodige brandkranen en
andere brandbluscllmiddelen aanwezig zijn. Het tooneel
moet niet een der brandweerposten in telegrafische gemeenschap worden gebracht.

ABT.
Het is verboden op, onder of boven een tooneel, zoomede in de daartoe behoorende kleedkamers, magazijnen
en werkplaatsen beweegbare gasarmen te hebben»
Geen e lichttoestellen mogen in deze ruimten aanwezig
zijn dan ingericht volgens aanwijzing van den KooimandaBt der Brandweer.
Boven lichten, welke op korteren afstand dan 75 cM.
onder houten vloeren of andere brandbare voorwerpen
branden, moet een beweegbaar scherm of klokje zijn aangebracht, De zich boven de lichten bevindende "brandbare voorwerpen moeten, op de wijze door den Kommandant der Brandweer aan te geven, met ijzer zijn
beslagen»

ABT. 2S7ö
Ter volledige afscheiding van tooneel en toeschouwersruimte moeten brandschermen aanwezig zijn.
In bijzondere gevallen, of wanneer de constructie van
het gebouw de plaatsing van brandschermen niet toelaat,
kan van de verplichting tot het hebben van deze schermen door Burgemeester en Wethouders vrijstelling worden
verleend, en kunnen deze schermen? volgens hunne aanwijzing, door andere voorzorgsmaatregelen worden vervangen,

ABT. 287/
Voor de bediening van de in art. 287ö genoemde
schermen, moet het noodige personeel aanwezig zijn. De
schermen moeten? behalve tijdens de voorstellingen en
repetitiën? neergelaten zijn.

ABT. 287?
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De deuren moeten steeds van elke belemmering worden
vrijgehouden.
In de gangen en corridors, op de trappen en in de
toegangen en doorgangen binnen de zaal, mogen geene
losstaande stoelen, krukjes, banken of andere belemmerende toestellen geplaatst worden, zonder vergunning
van Burgemeester en Wethouders.
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ABT, 287A
Van het oogenblik, waarop de localiteit voor de bezoekers wordt opengesteld totdat zij die heb ben verlaten,
moeten in de toeschouwers ruimte, de foyers en koffiekamers, de gangen en corridors, zoomede op de trappen
der bedoelde localiteit, op daartoe door of van wege
den Kommandant der Brandweer aan te wijzen plaatsen
goed lichtgevende olielantaarns branden, ingericht volgens het daartoe door Burgemeester en "Wethouders
vast te stellen model.
Op de wanden, in de onmiddelijke nabijheid dezer
• lantaarns, moet, met duidelijke, letters geschilderd, de
weg naar den naastb ij zijnden uitgang worden aangewezen.

ABT, 287*
Bij het doen ontsteken van lichten, bij het gebruik
van licht, vuur, vuurwerk en andere voorwerpen, welke
naar het oordeel van den Kommandant der Brandweer
bijzonder brandgevaar opleveren, moeten de voorzorgsmaatregelen worden In acht genomen, welke door of
van wege dien Kommandant worden voorgeschreven.

ABT. 287&
Voorwerpen, welke volgens voorschrift van Burgemeester en Wethouders door bijzondere middelen minder ontbrandbaar moeten worden gemaakt, mogen niet aanwezig
zijn, tenzij deze middelen daarop zijn toegepast.

ABT. 287/
Kachels mogen op het tooneels in de kleedkamers, de
magazijnen of de werkplaatsen niet aanwezig zijn zonder
vergunning van Burgemeester en Wethouders,

ABT. 287^
Het is verboden gedurende het speelseizoen decoratief
en andere brandbare voorwerpen, welke niet voor de
aangekondigde voorstellingen gebruikt behoeven te worden, op het tooneel van den schouwburg te bergen, tenzij
met vergunning van den Kommandant der Brandweer,

ABT. 287^
De bepalingen van de artt. 233*, 529 en van de artt.
28*70, tot en met 289 der Algemeene Politieverordening,
moeten op de van wege Burgemeester en Wethouders
aan te wijzen plaatsen in de gangen, corridors en foyers
worden aangeplakt en zichtbaar aangeplakt gehouden.
Art. 288 wordt gewijzigd als volgt:

Ter verzekering der richtige uitvoering van de bepalingen van dit Hoofdstuk, hebben de ambtenaren der
Politie en die van de Brandweer de bevoegdheid om,
met inachtneming der bepalingen van de Wet van 31
Augustus 1853 (Staadsblad n°. 83), de in art. 2870 badoelde localiteiten, ondanks de eigenaars of ondernemers binnen te treden.
Onverminderd de bepalingen bij de artt. 251 en 252
worden de overtredingen van dit Hoofdstuk door het
personeel der Brandweer (uitgezonderd de brandwachts
2e klasse) en door de ambtenaren en beambten der Politie geconstateerd bij procesverbaal, door hen opgemaakt
op den eed bij den aanvang hunner bediening gedaan.
ABT. 289 wordt gowijzigd' als volgt:
Overtreding der bepalingen van de artt, 242, 246, 248,

252, 257, 258, 259, 266, 280, 281 en 282 van dit Hoofd-

§
stuk, wordt, In zoover daartegen niet anders bij het
Wetboek van Srrafreeht is voorzien, gestraft met een
boete van f 5.— tot f 20.—. Overtreding der bepaling
van art 287$ wordt, in zoover daartegen niet anders bij
het Wetboek van Strafrecht is voorzien, en onverminderd de bevoegdheid tot tijdelijke of algeheele intrekking
der ingevolge art. 231 verleende vergunning, gestraft
met eene boete van f 25. — .

ABT. 529 wordt gewijzigd als volgt:
In kerken, scholen, schouwburgen en in alle andere
localiteiten, bestemd tot het houden van bijeenkomsten
of vergaderingen, moeten deuren, zoo binnen- als buitendeuren, naar buiten openslaan.
De deuren mogen, van het oogenblik waarop deloealiteit voor de bezoekers wordt opengesteld totdat zij die
hebben verlaten, op geene andere wijze gesloten worden
dan door een bovongrendel met trekstang, die .steeds
onder het bereik van het publiek is. Deze sluiting moet
zoodanig zijn ingericht, dat zij, bij den minsten aandrang van het publiek, wijkt.
De trappen, de deuren, de corridors en de gangen
moeten, naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders, in voldoend aantal en van voldoende breedte zijn ;
de trappen moeten aan beide zijden van stevige leuningen zijn voorzien en, indien zulks door Burgemeester en
Wethouders noodig geoordeelt wordt, van steen zijn
vervaardigd.
In bestaande gebouwen moeten binnen drie maanden
na de anschrijving van Burgemeester en Wethouders,
de trappen, de deuren, de corridors en de gangen, zoodanig zijn gewijzigd als in de aanschrijving is bepaald.
Na verloop van dat tijdvak mogen die gebouwen niet
worden gebruikt alvorens de inrichting der deuren,
trappen, corridors en gangen door Burgemeester en
houders is goedgekeurd,
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Zijnde deze Verordening aan de Gredeputeerde Staten
van Noord -Holland, volgens hun bericht van den 8sten
Maart 1882, N°. 49, in afschrift medegedeeld.
En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort,
den 15den Maart 1882.

De Burgemeester en Wethouders voornoemd
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