De raad der gemeente Kortenhoef,
overwegende, dat het aanbeveling verdient de algemene politieverordening voor deze gemeente aan te vullen met bepalingen betreffende de
voorkoming van brandgevaar voor belangrijke gebouwen en getimmerten;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van
10 maart 1949

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:
VERORDENING TOT AANVULLING VAN DE ALGEMENE
POLITIEVERORDENING DER GEMEENTE KORTENHOE/.
Artikel 1.
Na artikel 44 worden ingevoegd de onderstaande artikelen;
Artikel 44b.
Burgemeester en wethouders houden een lijst aan en brengen deze op
de gebruikelijke wijze ter openbare kennis, waarop worden vermeld;
a.

de gebouwen en getimmerten, als bedoeld in artikel 5 van het Koninklijk besluit van 30 December 1924, S. 620;

b. de overige gebouwen en getimmerten, welke naar hun oordeel om hun kunstwaarde, geschiedkundig belang of in verband met het gebruik of de bestemming van die gebouwen of getimmerten eveneens bijzondere bescherming
tegen brandgevaar behoeven;
c.—de binnen een afstand van vi-jf eh - twintig meter van de onder a- en b bedoelde gebouwen en getimmerten liggende gebouwde en ongebouwde eigendommen, voor zover deze naar hun oordeel gevaar voor overslaan van brand
naar de bedoelde gebouwen en getimmerten kunnen veroorzaken.

1.

Artikel 44c.
Onverminderd het bepaalde in de Hinderwet en in het Koninklijk besluit van 30 December 1924, S. 620, is het verboden in, op of aan gebouwen en getimmerten of op de ongebouwde eigendommen, welke zijn vermeld op de in het vorige - artikel bedoelde lijst:
a. toestellen, werktuigen en dergelijke, waardoor op enigerlei wijze
brandgevaar kan ontstaan, te hebben of te gebruiken;
b. handelingen te verrichten, waardoor op enigerlei wijze brandgevaar
kan ontstaan;

c. licht brandbare dan wel aan zelfontbranding onderhevige goederen,
voorwerpen of stoffen te hebben, te gebruiken en te verwerken.
2.
De burgemeester kan van het verbod in het eerste lid gesteld, ontheffing verlenen; aan deze ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden.
Artikel 44d,
1.

De eigenaar van een gebouw of getimmerte als bedoeld in artikel
44b onder b, is verplicht zorg te dragen, dat daarin steeds brandblusmateriaal aanwezig is, hetwelk naar het oordeel van de burgemeester voldoende en deugdelijk is.

2.

De eigenaar van een gebouw of getimmerte, als bedoeld in artikel
44b onder b, is bij voortduring verplicht te zorgen voor een naar het
oordeel van de burgemeester in deugdelijke staat onderhouden bliksembeveiliging daarop.

3.

Indien het in de vorige leden bedoelde gebouw of getimmerte door
de eigenaar aan een ander in beheer is gegeven rusten de daar genoemde
verplichtingen op de beheerder.

4.

Indien een ander dan de eigenaar of beheerder gebruiker is van
een gebouw of getimmerte als bedoeld in de vorige leden, rusten de daax
genoemde verplichtingen op de gebruiker.
Artikel

44e.

Hij, die handelt in strijd met de voorwaarden, verbonden aan een
ontheffing, hem overeenkomstig artikel 44c, tweede lid, verleend, wordt
geacht zonder ontheffing te hebben gehandeld.
Artikel II.
Na artikel 126 wordt ingevoegd:
Artikel 126a.
Overtreding of niet-nakoming van het bepaalde voorkomende in deze
verordening onder de artikelen 44b t/m 44e, wordt gestraft met hechtenis
van ten hoogste twee maanden of met geldboete van ten hoogste driehonderd
gulden.
Artikel III.
Deze verordening treedt in werking op den achtsten dag na dien,
waarop zij is afgekondigd.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
de raad - der gemeente Kortenhoef, op 20 Mei 1949
De wnd. burgemeester,
D. Wildeboer.
De wethouder,
J. Blom.

Afgekondigd te
Kortenhoef op heden, 28 juni 1949,
De wnd burgemeester,
De Wildeboer.
De wethouder,
J. Blom.

