Organiseert u een activiteit? Houd dan rekening met de volgende veiligheidsvoorschriften
Algemeen
-

-

Hulpdiensten moeten een object tot minimaal 30 meter kunnen bereiken. De minimale doorgang is
3,5 meter breed en de minimale doorrijhoogte is 4,2 meter.
Aanwezige waterwinpunten voor de brandweer dienen vrij te worden gehouden van alle mogelijke
obstakels.
Er mogen geen kabels over de weg worden gelegd. Kabels die wel over de weg worden gelegd dienen
te worden afgedekt met rubberen matten om doortrappen te voorkomen. Kabels die worden
opgehangen dienen op minimaal 4,2 meter hoogte te hangen, achter aardlekschakelaar 30 milli
ampère.
De directe omgeving dient schoon te blijven om obstakels te voorkomen. Houd uw straat, stoep of
steeg daarom schoon.

Kramen
-

-

-

Kramen waar snacks en overige etenswaren worden gebraden, gebakken en of gefrituurd dient
minimaal één goedgekeurde brandblusser met een inhoud van 6 liter bij de kraam te hebben. Tevens
dienen de bak- en braadinrichtingen voorzien te zijn van afsluitbare deksels.
Er mag in geen geval gebruik worden gemaakt van LPG.
Bij het gebruik van flessengas mogen uitsluitend goedgekeurde flessen en regelaars worden gebruikt.
De gasslangen mogen niet poreus en niet ouder dan twee jaar zijn. De gasslangen dienen met
slangenklemmen bevestigd zijn.
De eventuele reserve gasflessen dienen beperkt te blijven en mogen in geen geval in de directe
nabijheid van een bakinrichting te staan.

Geluid
-

Het equivalente geluidsniveau mag niet hoger zijn dan 70 dB(A) gemeten op 1,5 meter voor de gevel
van de dichtst bijgelegen gevoelige gevel.
Het geluid/de muziek mag tijdens het evenement ten gehore gebracht worden tussen 12.00 en 22.00
uur

Ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet
-

-

-

De ontheffing geldt voor de volgende data:
o 8 december 2017 – van 14.00 uur t/m 22.00 uur
o 9 december 2017 – van 12.00 uur t/m 21.00 uur
Het is verboden om alcoholhoudende dranken te schenken en/of te verkopen aan personen die de
leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
Het is verboden om alcoholhoudende dranken te schenken en/of te verkopen op een tijdstip dat
gelegen is voor of na de tijden die vermeld staan onder voorwaarde 1 van de ontheffing art. 35 (zie
bovenstaande).
Alle aanwijzingen door of namens de gemeente, de brandweer en/of de politie te geven in het belang
van de openbare orde en de veiligheid dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
Vanuit het oogpunt van openbare veiligheid is het verboden om gebruik te maken van glaswerk.
Glaswerk kan, onbedoeld, mens en dier verwonden doordat de scherven niet snel genoeg opgeruimd
worden. Gebruik voor het schenken van dranken het daarvoor gebruikelijke alternatief.

Hartelijk dank voor uw begrip!

