REGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE BRANDWEER TE NIEUWER-AMSTEL.
(Vastgesteld bij Raadsbesluit d.d. 1 februari 1918).
Artikel 1.
Brandbluschmiddelen.
In de gemeente zijn tien handbrandspuiten, die genummerd en geplaatst zijn als volgt:
1. in het dorp Amstelveen;
2. in de buurtschap Hand naar Leiden;
3. in den Noorder-Legmeerpolder;
4. aan den Bovenkerkerweg bij Hoeksjan;
5. in de buurtschap Nes aan den Amstel;
6. in de buurtschap Zwarte Kat;
7. te Buurt over Ouderkerk;
8. aan den Amsteldijk, hoek Kleine Loopveld;
9. in den Middelpolder;
10. aan het Kleine Loopveld, bij den Amstelveenschen weg.

Artikel 2.
Brandmeesters.
Voor elke brandspuit worden door het College van Burgemeester en Wethouders
aangesteld:
een eerste brandmeester;
een tweede brandmeester;
een assistent-brandmeester, tevens brandwacht.
Burgemeester en Wethouders hebben het recht van schorsing en al dan niet eervol
ontslag.
Zij zijn verplicht eervol ontslag te verleenen aan alle brandmeesters, die den leeftijd
van 65 jaren hebben bereikt.
Bij het ontstaan eener vacature dienen de beide andere brandmeesters eene
aanbeveling in van twee personen, die geschikt worden geacht en bereid worden bevonden om
de opengekomen plaats te vervullen.

Artikel 3.
Rechten en verplichtingen der brandmeesters.
De eerste brandmeester regelt bij brand de blusschingsmaatregelen, voert de
correspondentie, betaalt de voorschotten van arbeidsloonen en dergelijke kleine uitgaven.
Jaarlijks in de maand Maart en voorts wanneer Burgemeester en Wethouders zulks verlangen,
levert hij bij genoemd College eene lijst in, volgens vast te stellen model, van het personeel aan
elke spuit verbonden.
Den tweeden brandmeester wordt meer in het bijzonder de zorg en de verantwoording
opgedragen voor het schoonhouden en steeds tot onmiddellijk gebruik gereed houden van de
brandbluschmiddelen.
Het bedienend personeel van de spuit wordt door den eersten en den tweeden
brandmeester gezamenlijk aangesteld.
Zij hebben het recht van schorsing en al dan niet eervol ontslag.
Zij zijn verplicht eervol ontslag te verleenen aan alle leden van het bedienend
personeel, die den leeftijd van 65 jaren hebben bereikt.
Bij ontstentenis, afwezigheid of ziekte van een der brandmeesters treedt de andere in
diens plaats, zoo noodig bijgestaan door den assistent-brandmeester.

De assistent-brandmeester vervult bij brand den post van brandwacht ter beveiliging
van het terrein van den brand en van de brandbluschmiddelen.
Een brandmeester, die zich langer dan 24 uren buiten de gemeente ophoudt, is
verplicht daarvan te voren aan de beide andere brandmeesters der spuit kennis te geven.

Artikel 4.
Bedienend personeel.
De brandmeesters benoemen bij elke spuit twee wekkers, aan wien de taak is
opgedragen op het eerste alarm de brandmeesters en het bedienend personeel te wekken dan
wel te waarschuwen.
Voorts:
een eersten en een tweeden pijpgast;
voor de spuiten nos. 1, 4 en 5 elk 16 pompiers;
voor de spuiten nos. 2, 3, 6, 7, 8, 9 en 10 elk 12 pompiers;
bij elke spuit een spuitsteller, tevens belast met het schoonmaken en drogen der spuit en het
doen van kleine herstellingen tijdens brand of oefening;
een assistent-spuitsteller aangewezen uit het pompiers-personeel, die alleen bij ontstentenis,
afwezigheid of ziekte van den spuitsteller, diens plaats vervult.
Bij eenen brand van langen duur hebben brandmeesters het recht meerdere pompiers
in tijdelijken dienst te nemen.
Bij verhuizing of vertrek uit de wijk is het vaste personeel verplicht daarvan onverwijld
kennis te geven aan den eersten brandmeester; bij vertrek onder inlevering van hun
onderscheidingsteeken.

Artikel 5.
Oefening.
De brandmeesters houden jaarlijks minstens één maal gedurende één uur eene
oefening met de brandbluschmiddelen, waarbij niet alleen de spuit zal worden beproefd, maar
ook het bedienend personeel zal worden geoefend in het opstellen van de spuit en ook in het
plaatsnemen bij en het bereiken van perceelen bij eventueelen brand.
Van het voornemen tot het houden van zulk eene oefening geeft de eerste
brandmeester, minstens acht dagen te voren, schriftelijk kennis aan Burgemeester en
Wethouders en ontvangt van dit College bericht of tegen het houden van de oefening al dan
niet bezwaar bestaat.

Artikel 6.
Schoonhouden van het materieel.
Ná elke beproeving, alsmede ná elke n plaats gehad hebbenden brand worden alle
brandbluschmiddelen en onderdeelen onverwijld onder toezicht van den tweeden
brandmeester gereinigd en drooggemaakt.
Voor het doen van herstellinge, vernieuwingen of aanschaffingen, wendt deze zich tot
den Gemeente-Opzichter, aan wien het algemeene toezicht op alle bluschmiddelen wordt
opgedragen.

Artikel 7.
Ordemaatregelen bij het ontstaan van brand.
Onmiddellijk ná het ontstaan van brand, wordt daarvan kennis gegeven aan de
brandmeesters en de wekkers. Laatstgenoemden ontvangen bij hunne aanstelling eene lijst,

houdende de namen, voornamen en woonplaatsen der personen, die zij bij brand moeten
wekken dan wel waarschuwen. Zij zijn verplicht deze lijst zindelijk te bewaren en daarop alle
veranderingen, genoemde personen betreffende, duidelijk aan te tekenen.
De personen, op hunne lijst voorkomende, worden gewekt of geroepen in de volgorde,
zooals die door den eersten brandmeester is bepaald.
De wekkers zullen zich niet van de woningen van het spuitpersoneel verwijderen, vóór
dat zij zich overtuigd hebben, dat belanghebbenden werkelijk zijn gewekt, dan wel de
waarschuwing hebben verstaan.
Na afloop van het wekken zijn zij verplicht zich bij de brandmeesters aan te melden en
verder dienst te doen als spuitgasten.
De spuitgasten begeven zich onmiddellijk naar de bergplaats der brandbluschmiddelen
en gaan van daar met dit materiëel of, zoo dit reeds weg is, zonder hetzelve, naar de plaats van
den brand, voorzien van hune onderscheidingsteeken en melden zich bij de aanwezige
brandmeesters aan.
Aan het los aan te stellen personeel wordt door de brandmeesters een penning met
nummer gegeven, welken penning zij bij de betaling van de hun toekomende belooning moeten
inleveren en zonder welken geene betaling geschiedt.

Artikel 8.
Ordemaatregelen tijdens de brandblussching.
De spuitsteller heeft de leiding bij het opstellen; de pompiers leggen de slangen uit op
aanwijzing van de brandmeesters en houden zich gereed tot pompen. De pijpgasten zorgen
alleen voor tijdige bediening en richting van de straalpijp.
Het aflossen van de pompiers geschiedt op commando van de brandmeesters.
Het personeel is verplicht alle bevelen op te volgen, die hun door de brandmeesters
worden gegeven, betreffende het voorkomen en blusschen van brand, óók indien hun
werkzaamheden worden opgedragen, waarvoor zij aanvankelijk niet waren aangewezen.
De spuitgasten - eenmaal in dienst zijnde - mogen op straffe van ontslag zich zonder
toestemming van de brandmeesters niet verwijderen en zijn verplic ht alle hunne bevelen stipt
na te komen.
Mede op straffe van ontslag, is het hun verboden bij brandblussching alsmede bij
oefeningen sterken drank of alcoholhoudenden drank te gebruiken.

Artikel 9.
Dienst der assistent-brandmeesters, tevens brandwachts.
Onmiddellijk ná de alarmeering begeeft de assistent-brandmeester, tevens
brandwacht, zich, voorzien van zijn onderscheidingsteeken naar de plaats van den brand.
Indien zich daar politie -beambten bevinden, sluit hij zich bij hen aan. In gezamenlijk overleg
nemen zij, zoo noodig met behulp van zich daartoe beschikbaar stellende burgers, de noodige
maatregelen, opdat de brandweer ongehinderd haar taak kan vervullen, onder welke taak ook
behoort het afzetten van het terrein.
Zoolang geen politie -beambte aanwezig is, neemt hij alléén genoemde maatregelen, in
overleg met den eersten brandmeester.
Hij laat binnen het afgezette terrein niemand toe, dan de bewoners, gebruikers,
eigenaars of opzichters der bedreigde panden, de leden van den Gemeenteraad, de
Ambtenaren van het Openbaar Ministerie en Rechters-Commissarissen ter Instructie van
Strafzaken, de Ambtenaren en Beambten van Rijks- en Gemeentepolitie, Ambtenaren en
Beambten der Gemeentebedrijven en van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf, den GemeenteOpzichter en de door dezen aan te wijzen personen en diegenen, die in bijzondere betrekkingen
staan tot of wier hulp wordt ingeroepn door de bewoners der door brand aangetaste of
bedreigde perceelen, of die verbonden zijn aan in die perceelen gevestigde inric htinge,
ondernemingen of bureelen.

Artikel 10.
Inroepen van hulp.
Bij zwaren brand of bij gevaar voor naastbijliggende perceelen kunnen de
brandmeesters de hulp inroepen van de dichtstbijzijnde spuit of spuiten, welke hulp ten
spoedigste moet worden verleend.
Bij aanwezigheid van den Burgemeester, een der beide Wethouders, leden van den
Raad of den Gemeente-Opzichter geschiedt de hulpinroeping in overleg met dezen.
Indien nar het oordeel van de brandmeesters, genoemde autoriteiten, raadsleden of
ambtenaar de hulp niet meer noodig is, vertrekken de brandmeesters, uit andere wijk of wijken
weder naar hunne standplaats(en).
De eerste brandmeester der spuit van de wijk, waarin de brand woedt, regelt,
behoudens het opperbevel, dat den Burgemeester, krachtens art. 189 der Gemeentewet,
toekomt, de wijze, waarop door de ter hulp geroepen Brandmeesters aan het blusschingswerk
moet worden deelgenomen.

Artikel 11.
Geldelijke belooningen.
Uit de gemeentekas wordt aan den eersten en den tweeden brandmeester eene
jaarlijksche gratificatie toegekend van Vijf en Twintig Gulden (f 25.-);
aan den assistent-brandmeester van Tien Gulden (f 10).
Bovendien kunnen eerstgenoemde brandmeesters bij brand een uurloon vorderen van
Vijftig Cents (f 0.50); laatstgenoemde van V eertig Cents (f 0.40).
Bij de oefening bedoeld in artikel 5 worden de volgende belooningen toegekend:
aan den spuitsteller Twee Gulden (f 2.-), benevens Veertig Cents (f. 0.40) per uur voor
het schoonmaken en drogen der spuit;
aan den assistent-spuitsteller Een Gulden Vijftig Cents (f 1.50);
aan den eersten pijpgast Twee Gulden (f 2.-);
aan den tweeden pijpgast Een Gulden Vijftig Cents (f 1.50);
aan de pompiers Een Gulden Vijf en Twintig Cents (f 1.25).
De wekkers ontvangen voor iederen keer, dat zij als zoodanig dienst hebben gedaan,
eene belooning van Een Gulden Vijf en Twintig Cents (f 1.25).
Als vergoeding voor bij brand bewezen diensten worden de volgende belooningen
uitbetaald:
a. gedurende het eerste uur:
aan den spuitsteller Een Gulden (f 1 .-);
aan den tweeden spuitsteller Vijf en Zeventig Cents (f 0.75);
aan den eersten pijpgast Een Gulden (f 1.-);
aan den tweeden pijpgast Vijf en Zeventig Cents (f 0.75);
aan den pompiers Vijf en Zestig Cents (f 0.65).
b. gedurende het tweede uur en volgende uren:
aan den spuitsteller Zestig Cents (f 0.60);
aan den tweeden spuitsteller Vijftig Cents (f 0.50);
aan den eersten pijpgast Zestig Cents (f 0.60);
aan den tweeden pijpgast Vijftig Cents (f 0.50);
aan de pompiers Veertig Cents (f 0.40).
Aan den spuitsteller voorts eene belooning van Veertig Cents (f 0.40) per uur voor het
schoonmaken en drogen der spuit.

Artikel 12.
Schoorsteenschouw.

Elk jaar in de maand November en voorts wanneer Burgemeester en Wethouders zulks
noodig oordeelen, zullen de brandmeesters schouw houden over alle haardsteden en
stookgelegenheden in hunne wijk en van de bevonden gebreken een rapport indienen aan
Burgemeester en Wethouders.

Artikel 13.
Brandbijten.
Bij sterke vorst zullen de eerste en tweede brandmeesters in hunne wijk schouw
houden over de brandbijten.
Waar deze, naar hun oordeel, noodig zijn, zullen zij de gebruikers, bewoners of
beheerders van gebouwen aan vaarten, slooten of alle andere wateren gelegen, met verwijzing
naar het betrokken artikel der A lgemeene Politie -Verordening gelasten openingen in het ijs te
maken of te doen maken ter grootte van minstens een vierkanten meter en voorts gelasten te
zorgen, dat die openingen, zoolang de vorst duurt open worden gehouden, zullende, ter
voorkoming van gevaar, de uit de bijt afkomstige ijsblokken rondom de openingen dienen te
worden opgestapeld.
Als regel kan het als voldoende worden beschouwd, wanneer de brandbijten zich
bevinden op onderlinge afstanden van ten hoogste honderd (100) meter.

Artikel 14.
Inwerkingtreding en overgangsbepaling.
Dit reglement treedt in werking den eersten Mei 1900 achttien.
Op gemelden datum vervalt de "Verordening regelende de samenstelling, den
werkkring en het beheer van de Brandweer en hare middelen in de gemeente Nieuwer-Amstel",
vastgesteld bij raadsbesluit van 22 Augustus 1890.
Aan alle brandmeesters ingevolge gemelde verordening aangesteld, wordt met ingang
van 1 Mei 1918 door Burgemeester en Wethouders eervol ontslag verleend.

Aldus vastgesteld door den Raad der Gemeente Nieuwer-Amstel, den 1 Februari 1918.

