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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 4 DECEMBER 1888 
 
De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde doen te weten, dat door den Raad dier gemeente in 

zijne vergadering van 9 November 1888 is vastgesteld de volgende verordening: 

VERORDENING op het voorkomen van brand. 

Art. 1. Het dekken van een nieuw gebouwde, of van geheel of gedeeltelijk vernieuwd wordende 

huizen of schuren met riet of stroo, mag alleen geschieden met vergunning van Burgemeester en 

Wethouders. 

Art. 2. De nieuw te bouwen schoorsteenen moeten geheel van steen, ijzer of ander metaal worden 

opgetrokken, ter hoogte van ten minste 0.75 meter boven de nok van het gebouw. In die 

schoorsteenen moet, wanneer Burgemeester en Wethouders het noodig achten, op eene geschikte 

plaats worden aangebracht een kozijn van ten minste 20 centimeter in de lengte en even zooveel in de 

breedte, alles binnenwerks, voorzien van een goed sluitende deur, een en ander vervaardigd van, of 

aan de binnenzijde bekleed met ijzer, lood of zink. 

Art. 3. Oordeelen Burgemeester en Wethouders, dat een schoorsteen of stookplaats, vóór de invoering 

dezer verordening daargesteld en niet ingericht overeenkomstig het bepaalde in art. 2, brandgevaar 

doet duchten, wordt door hen het afbreken gelast. 

Art. 4. De schoorsteenen worden geheel dicht en zuiver gehouden. De bewoners of gebruikers der 

huizen of gebouwen zijn verplicht, ze ten minste twee malen ’s jaars en wel in de maanden Mei en 

November te vegen of te doen vegen, een en ander ten genoegen van Burgemeester en Wethouders. 

Art. 5. Aan of om schoorsteenen of stookplaatsen mag binnen den afstand van één Meter geen turf, 

hout, stroo, noch eenig andere brandbare stof worden nedergelegd. 

Art. 6. Bij iedere stookplaats moet een van steen gemetselde aschkolk voorhanden zijn, waarin des 

nachts en, in geval van afwezigheid, ook des daags het vuur moet geborgen zijn. Daartoe kan ook een 

ijzeren vuurstulp, die het vuur bedekt, gebezigd worden. 

Art. 7. Het is verboden: 

a. buiten de gebouwen bakovens, fornuizen en dergelijke stookplaatsen te hebben dan van steen, ijzer 

of andere onbrandbare stoffen opgetrokken en overigens op de voorwaarden, ten opzichte van 

plaatsing en inrichting, door Burgemeester en Wethouders te bepalen; 

b. haardasch buiten te brengen in houten emmers of vaten of daarin binnen ’s huis te bewaren, dan 

nadat zij in beide gevallen met water geheel zal zijn gebluscht; 

c. zoodanige asch in de open lucht te bewaren anders dan in hokken van steen opgetrokken of in 

kuilen die niet verder dan tot op één decimeter beneden de oppervlakte van den grond mogen gevuld 

worden en niet binnen den afstand van 10 Meter van huizen, getimmerten en brandbare stoffen 

geplaatst zijn; 

d. vee op stallen te drenken uit ketels of potten waarin drank is te vuur geweest; 

e. binnen den afstand van 5 Meter van huizen en getimmerten, turf, zoden, takkebossen, stroo of 

eenigerlei koren in het stroo in hoopen te hebben en binnen den afstand van 8 Meter hooi, 

plaggebulten of schapenmest bij huizen of getimmerten te zetten; 

f. plaggebulten te zetten die van onderen in den voet breeder zijn dan 2 Meter; 

g. bij de behandeling van droog vlas of hennep vuur of licht te gebruiken; 

i. in schuren, stallen of werkplaatsen en in het algemeen daar waar brandbare stoffen aanwezig zijn, 

zich te bedienen van een ander licht dan van een gesloten lantaarn, of aldaar te rooken uit eene pijp 

zonder dop; zoomede om op die plaatsen kachels of vuurtoestellen, waarin of waaronder vuur 

gestookt kan worden, voorhanden te hebben; 

k. aan timmerlieden, metselaars en dekkers, die in, bij of binnen den afstand van vijf Meter van een 

gebouw hun bedrijf uitoefenen, te rooken; 

l. hout of eenige andere brandbare stoffen in schoorsteenen te drogen, op te hangen of daarin 

voorhanden te hebben; 

m. vuur buiten de gebouwen te vervoeren anders dan in behoorlijk gesloten potten of bussen; 

n. in de open lucht vuur aan te leggen of te onderhouden anders dan in een put of kuil van ten minste 

5 decimeter diep, of zulks te doen, nadat het door Burgemeester en Wethouders bij openbaren 

kennisgeving is verboden; 

o. petroleum in grootere hoeveelheid dan 200 liter binnen ’s huis op te slaan of te bergen dan met 

bijzondere vergunning van Burgemeester en Wethouders en op bepaaldelijk door hen aan te wijzen 

plaatsen, het een en ander voor zoover daarin niet is voorzien bij de wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad 

no. 95.) 
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