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REGLEMENT
voor de Brandweer in de Gemeente

SLoTEN (N.-H.).

ARrrxel l.
De Oemeente wordt verdeeld in de volgende brandwijken:

I. SLOTEN.
Van het perceel aan den Sloterweg A 40, de Sloterweg

tot aan het dorp Sloten, dat dorp de Sloter Slimweg tot
aan de Batterij, de Uitweg vanaf de Batterij tot en nlet
het perceel C 26, de Akerweg, de Ringvaart tegen de
Haarlemmermeer en de Akerpolder tot den Molentocht
met inbegrip van perceel A 209,

Ir. sLoTERDrlK.
De Sloterddker Meer en Weg, met uitzondering van het

perceel C 29, de Haarlemmerweg van de grens van
Amsterdam tot de grens van Haarlemmerliede en Spaarn-
woude, de Groeneweg, de Uitweg tot en mel perceel
C 25, de Spaarndamsche dijk van de grens van Amster-
dam tot aan den Molenweg, de Ringweg van den Molen-
weg tot aan den Sþoordijk, de Hornweg tot en met
perceel F lB8, de weg langs den Spoordijk tot en met
perceel F 138.

III. OSDORP.
De Osdorper Slimweg vanaf de Batterij, de Osdorper-

w€9, Osdorp de Lutkemeer met inbegrip van het noor-
delijk gedeelte van den Akerpolder tot den Molentocht,
Raasdorp, de Osdorper bovenpolder.

IV. De GROOTE IJPOLDER.
De Groote Ypolder voorzoover deze niet tot de wijk

Sloterdijk behoort en de Spieringhorn.
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V. De BAARSJES.
De Maljapenkade vanaf het gemaal Kost Verlorerl naar

den Admiraal de Ruyterweg, de Bullekade vanaf de Eiken-

houthandel tot aan de grens van Amsterdam, de Slatuinen

en de Baarsjespolder.
VI. ADMIRAAL DE RUYTERWEG EN ZUSTRATEN.

De Admiraal de Ruyterweg vanaf de Kostverlorenvaart
tot den Haarlemmerweg en alle met den Admiraal de

Ruyterweg in verbinding staande zijstraten.

VII. OVERTOOM.
De Maljapenkade vanaf en met inbegrip van het gemaal

Kostverloren flaar den Overtoom, de Overtoom met de

daarop uitkomende zijstraten, het Jaagpad langs de Schín-

kel en de Nieuwe Meer, de Sloterweg tot en met het

perceel A 39 en de Overtoomsche Polder.

Anr. 2,

In de brandwijken l,ll,lll, lV, V en Yll zal een brand-

spuit met toebehooren aanwezig ziin in eene daarvoor

bestemde bergplaats te Sloten, te Sloterdijk, te Osdorp, in
den Grooten Ypolder, aan de Baarsjes en aan den Overtoom,

Anr. 3.

In de brandwijk VI zullen in het gebouw plaatselijk
gemerkt J. 179 aanwezig zijn de vereischte slangenwagens

met mechanische brandladder.
ARr. 4. '

Het personeel der brandweer bestaat:
a. aan de spuiten te Overtoom en Baarsjes uit:

I Eerste Brandmeester.
I Tweede t,

I Derde ,,

4 Pijpvoerders.
Minstens l4 Spuitgasten.

b. aan de spuiten te Sloten, Sloterdijk, Osdorp en Ypolder
uit:
I Eerste Brandmeester.
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c.

I Tweede Brandmeester.
3 Pijpvoerders.
Minstens 14 Spuitgasten.
bij de brandbluschmiddelen aan den Admiraal de Ruy_
terweg uit:
1 Eerste Brandmeester.
I Tweede n

I Derde ,,

4 Pijpvoerders.
B Spuitgasten.

Anr. 5.

De vaste manschappen worden zooveel mogelijk door
Burgemeester en Wethouders benoemd op aanbeveling van
de Brandmeesters verbonden aan de spuit, waarvoõr de
benoeming vereischt wordt.

Anr. 6.
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Bij het openvallen van een plaats onder het personeel
van pijpvoerders en spuitgasten aan een spuit, verstreklken
de betrokken brandmeesters aan Burgemeester en wethouders
een opgave van een persoon, die hun voor de opengevallen
plaats geschikt voorkomt.

Anr. 7.

De Brandmeesters voeren, al naar Burgemeester,en Wet_
houders voor iedere Brandwijk zullen bepalen, als onder_
scheidingsteeken een uniformpet, vermeldende hun kwaliteit
en voorzien van een gouden bies, zoo deze bestemd is voor
een eersten Brandmeester en van een zilveren bies, als het
geldt een tweede of derde brandmeester, of een stok be_
schilderd met de Nationare kreuren, het wapen der Gemeente,
het nummer der Brandwijk waartoe zij beiooren, en *uurop
hun kwaliteit zal ziin aangeduid.

De onderscheidingsteekenen worden van Gemeentewege
verstrekt. De Stokken moeten bij het neerleggen der bã_
trekking bij den Burgemeester worden ingeleverd.
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Anr. B.

De pijpvoerders en spuitgasten voeren als onderschei-
dingsteeken een lederen riem, waarop geschilderd is het
nummer der brandwijk, waartoe zij behooren en die gedragen
wordt aan den linker bovenarm. Het moet, zoozij ophouden
hunne betrekking te bekleeden, ingeleverd worden bij den
eersten brandmeester van de spuit, waarbij zijziin aangesteld,

ARr. 9.

De brandmeesters geven in geval van verhuizing daarvan
vóór hun vertrek kennis aan den Burgemeester.

Anr. 10.

Zii voeren stiptelijk de bevelen uit, hun omtrent het
brandwezen door Burgemeester en Wethouders, en bij den
brand door den Burgemeester gegeven.

Anr. 11.

Onverminderd het bepaalde bij art. 179 letter n en bij
art. l89 der Gemeentewet, zijn de brandmeesters belastmet
de zorg voor het in orde houden der spuit en toebehooren,
waarbij zii ziin aangesteld, doen die spuiten en slangen,
zoo dikwijls zij gebruikt zijn, terstond reinigen, drogen en
in de daarvoor bestemde bewaarplaatsen bezorgen.

Anr. 12.

Het bevel over den spuit wordt gevoerd door den eersten
brandmeester, die bij afwezígheid vervangen wordt door
den tweeden of zoo ook deze afwezig mocht zijn, door den
derden brandmeester in de brandwijken V, VI, VII en in
de brandwijken I, II, III en IV door den oudsten pijpvoerder.

ARr. 13.

Indien bij een brand door den bevelvoerenden brand-
meester noodig wordt geacht, dat hulp uit andere brand-
wijken wordt verleend, dan is het geheele personeel van de
te hulp geroepen spuit, onderworpen aan de bevelen van
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hem die de hulp aanvroeg. Zoodra deze zulks mogelijk

acht, wordt de spuit naat ziin standplaats teruggebracht.

Anr. 14.

De brandmeesters in de brandwijken Sloterddk, Admiraal

de Ruyterweg, Baarsjes, Overtoom, Osdorp en Ypolder

moeten zich gedragen, zoo door de Gemeenten Amsterdam

of Haarlemmerliede en Spaarnwoude hulp wordt verleend,

volgens de met die Gemeenten getroffen regelingen' waar-

van hen een afdruk zal worden ter hand gesteld.

Anr. 15.

De brandmeesters houden bij oefeningell van het personeel

of beproevíngen der brandbluschmiddelen, zoowel bij den

aanvang als na afloop, notllinaal appèl'

Anr. 16.

De eerste brandmeester bij iedere spuit doet aan Burge-

meester en Wethouders opgaaf van de noodige geoordeelde

herstellingen van de brandbluschmiddelen en wat daartoe

behoort.

Anr. 17.

De eerste brandmeester geeft van elk geval van plichts-
verzuim, verzet of misbruik van sterken drank, waaraan

pijpvoerders oi spuitgasten zijner spuit zich schuldig maken,

kennis aan Burgemeester en Wethouders met mededeeling

of het gepleegde feit naar zijn meening van dien aard is,

dat het met ontslag moet gestraft worden'

Anr. 18.

De pijpvoerders en spuitgasten voeren stiptelijk de

bevelen uit hun omtrent hunnen dienst door de over hen

gestelde personen gegeven.

Anr. 19.

De pijpvoerders en spuitgasten zijn verplicht, ingeval

van verhuizing, daarvan ten minste 24 uur van te voren

I
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kennis te geven aan den
waarbij zij ziin aangesteld.

B

eersten brandmeester der spuit;

Anr. 20.

De pijpvoerders en spuitgasten zijn verplicht ingeval van
ziekte of bij het vertoeven buiten de gemeente, een plaatsver-
vanger te stellen ten genoege van den eersten Brandmeester
der spuit waarbij zij ziin aangesteld. De omtrent hen vastge-
stelde bepalingen gelden eveneens voor hun plaatsvervangers.

Anr.21,
Het personeel der brandweer kan, indien Burgemeester

en Wethouders dit noodig oordeelen, onder leiding der
brandmeesters in de behandeling der brandbluschmiddelen
worden geoefend.

Minstens eenmaal 's jaars zullen, in tegenwoordigheid
van Burgemeester en Wethouders alle brandbluschmiddelen
worden beproefd.

Ieder, die bij de brandweer is aangesteld is gehouden
aan de oeteningen of beproevingen deel te nemen, tenzij
hij hiervan mocht zijn vrijgesteld, hetzij door den Burge-
meester, hetzij door den eersten Brandmeester onder wiens
bevelen hij is geplaatst.

De tijd van opkomst voor de oefeningen of beproevin-
gen wordt door Burgemeester en Wethouders ter openbare
kennis gebracht en daarenboven zooveel mogelijk door een
door den eersten brandmeester van iedere spuit aangewezen
spuitgast aangezegd.

Anr. 22.

Op den tijd, voor de oefeningen en beproevingen be-
paald, moet het personeel ziclt vóór de bergplaats cler
brandbluschmiddelen bevinden, waartoe het behoort, om
zich met die middelen te begeven naar het terrein voor de
oefening of de beproeving aangewezen en die middelen na
afloop weder in de daartoe bestemde bergplaats bezorgen,
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een en ander overeenkomstig de bevelen en onder toezicht
van den brandmeester.

Anr. 23.

De brandmeesters en het overige personeel zullen ge-
houden ziin zich bij ontdekking van brand te spoeden naar
de bergplaats der spuit, waartoe zij behooren, teneinde
met de spuit en toebehooren onmiddellijk naar de plaats
van den brand uit te rukken. Zij, die komen als de spuit
reeds is vervoerd, begeven zich zonder verwijl naar de plaats
van den brand en melden zich bij den bevelvoerende
brandmeester aan.

Anr. 24.

Indien bij het uitrukken van een spuit geen volcloend
aantal manschappen van het vast personeell aanwezig is,
kunnen door den bevelvoerenden brandmeester andere per-
sonen in dienst worden genomen, die bij de aankomst
van vast personeel op de plaats van den brand, door dit
wordt vervangen. De bevelvoerende Brandmeester.is echter
bevoegd de tijdelijk aangestelden in dienst te houden.

Anr. 25.

De spuitgasten kunnen, zoo noodig indien er brand
ontstaat ter plaatse waar zich hooi bevind, worden aange-
wezen om het hooi te verwerken,

Wanneer de spuitgasten niet van de spuit kunnen gemist
worden, zal de Burgemeester, degene die hem vervangt, of
de bevelvoerende brandmeester daartoe andere personen
kunnen aanwiizen. De hooiwerkers zullen de bevelen moeten
uitvoeren hun door of namens den Burgemeester gegeven.

Anr. 26.

De jaarwedde der brandmeesters bedraagt als volgt:
1e Brandmeester
2e ,;

3e 
',

+
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Brandwijk Overtoom, Baarsjes,
Admiraal de Ruyterweg.

ï 75.-
,40.-
,25,-I



I e Brandmeester
2e ,'

1e Brandmeester
2e ,'

l0

Brandwijk Sloterdijk

Brandwijk Sloten, Osdorp,
Ypolder.

f
I
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f 40.-
,40.-
,25.-
,25.-

Voor het overige personeel bedraagt de vergoeding:
Voor de vast aangestelde pijpvoerders per brand f 3.-,

voor hunne vervangers geldt het loon voor de spuitgasten
bepaald.

In bijzondere gevallen heeft de Burgemeester de bevoegd-
heid aan een pijpvoerder, een door die' autoriteit voor
ieder geval afzonderlijk vast te stellen bedrag, boven het
vaste bedrag van f 3.-, toe te kennen.

Spuitgasten f 0.35 per uur, onverschillig of zij aan de

spuit, dan wel als hooiwerker werkzaam zijn geweest, met

een vergoeding van f 0.50 voor het eerste uur of gedeelte

daarvan.
Tijdelijk aangestelden hebben hetzelfde loon als het vaste

personeel, worden zii echter op de plaats van den brand
door het vaste perstlneel vervangen en hebben zij minder
dan twee uren dienst gedaan, dan liebben zij recht op een

vergoeding van f 0.50 in totaal.
Zii ontvangen eene belooning van f l.- zoo zij aan

eene beproeving der brandbluschrniddelen of aan eene oefe.
ning in de behandeling daarvan, gedurende den geheelen

duur dier beproeving of oefening deelnemen.

Anr. 27.

Indien een pijpvoerder, spuitgast, hooiwerker of hun
plaatsvervanger in dienst der Gemeente zijnde, door eenig
ongeluk gekwetst geraakt, zal hem deswege ten koste der
Gemeente geneeskundige hulp worden verleend en mocht
hij door dat ongeluk buiten staat geraken zijne werkzaam-
heden te verrichten of zijn beroep uit te oefenen, dan zal
hem, zoolang als de hem behandelende geneesheer zulks
noodig acht, als vergoeding voor gemis van verdiensten

It

I

I

I



+

I

I

i

\r
I

ll

eene schadeloosstelling worden verleend van f B,- per
week of zooveel hooger als het '/so gedeelte van het bruto
bedrag waarvoor hij in den Hoofdelijken Omslag is aange-
slagen.

Indien evenwel een ongeval wordt veroorzaakt tenge-
volge van handelingen, waartoe geen bevel door een der
brandmeesters is gegeven of die verboden waren te ver-
richten, heeft geen schadeloosstelling plaats.

Anr. 28.

lndien een pijpvoerder, spuitgast, hooiwerker of hun
plaatsvervanger tengevolge van een hun in dienst der
Gemeente bij een plaats gehad hebbende brand overkomen
ongeval overlijdt, wordt aan hem of haar in wiens onder-
houd hij geheel vooÍzag, levenslang eene uitkeering verstrekt
van f 4.- per week, vermeerderd met f 1.50 per weekvoor
ieder door den overledene nagelaten kind totdat dit den
leeftijd van l6 jaar heeft bereikt.

De Raad is evenwel bevoegd indien hem omstandigheden
bekend worden, die verdere uitkeering overbodig doen zijn,
deze uitkeering te doen ophouden met het einde der week
waarin daartoe het besluit wordt genomen.

Anr. 29.

Deze regeling treedt in werking 1 September 1911,
waarop het Reglement voor de Brandweer in de Gemeente
Slorex (N.-H.), vastgesteld 3l Maart 1885 is vervallen.

Aldus vastgesteld in de Openbare Vergadering
van den Raad der Gemeente SLOTEN (N.-H.), den
1l .Augustus l9ll, laatstelijk gewijzigd 3l Juli 1913.

A. v. SUCHTELEN VAN DE HAARE, Voorzitter.
ZAALBERG, Secretaris.

I



,,DE RAAD DER CEMEENTE SLOTEN (N.-H.);

,,Overwegende, dat.de jaarwedden en loonen, vermeld

,,in art. 26 van het ,,Qeglement voor de brandweer in de

,,Cemeente Sloten (N.-H.), vastgesteld 1l Augustus l9ll,
,,laatstelijk gewdzigd 3l Juli 1913, niet meer in overeen-

,,stemming zijn met de tegenwoordige tijdsomstandigheden

,,en mitsdien behooren te worden verhoogd;

Gehoord het voorstel van Burgemeester en Wethouders:

B.ESLUIT:
dat van I Januari 1920 artikel 26 van het in considerans
van dit besluit vermeld reglement geacht wordt te hebben
geluid:

De jaarwedde der brandmeester bedraagt als volgt:
I e Brandmeester
2e ,,

3en
1e Brandmeester
2eb

Brandwijk : Overtoom, Baarsjes,
Adrniraal de Ruyterwêg.

Brandwijk : Sloterdijk, Sloten,
Osdorp, Ypolder

Voor het overige personeel bedraagt de vergoeding:
Voor de vastaangestelde pijpvoerders:
Voor de eerste twee uren arbeid in totaal f 3.- en voor

ieder verder uur: Een Culden ;

Voor de spuitgasten:
Voor het eerste uur arbeid: Een Gulden en voor ieder

verder uur f 0.75.

Aldus vastgesteld door den Raad der Cemeente
SLOTEN (N.-H.) in zijne den l8 Mei 1920 gehouden
openbare vergadering.

A. v. SUCHI'ELEN VAN DE HAARE, Voorzitter.
ZAALBERG, Secretaris.

f r00.-
,, 70'-
,, 4O,-

f 100.-
,, 100.-




