Maatregelen vakantie ➔ Schoolgebouwen
Tijdens schoolvakanties kan een schoolplein functioneren als “hang”plek voor jongeren, het brandrisico kan
hierdoor worden verzwaard. In dit documenten worden diverse voorbeelden aangedragen, die de kans op een
brand rondom de vakantieperiode, aanzienlijk verkleinen!
Brandbare buitenopslag
- Geen opslag van brandbare goederen binnen 10
meter afstand van de gebouwgevels;
- Containers op het buitenterrein, verplaats deze naar
binnen of op 10 meter afstand van de gevel, waarbij
de container ook wordt geborgd, zodat deze niet
verreden kan worden;
- Bij onvoldoende ruimte, kunststof containers
vervangen door metalen afgesloten containers;
- Bladafval en overige brandbare zaken rondom de
gebouwen of in de fietsenberging, opruimen;
- Roosterbakken voor deuren schoonmaken.

Brievenbussen en afvalbakken
- Brievenbussen in gevels, bijvoorkeur afsluiten.
- Afvalbakken en peukeninzamelaars bevestigd aan
de gevel, bijvoorkeur verwijderen.

Containers in de fietsenstalling (grenzend aan de
openbare weg). Containers legen en bij voorkeur
weghalen of ruimte afsluiten

Afvalbakken tegen de gevel. Verwijderen of plaatsen op
5 meter afstand van de gevel.
Dit document of delen uit dit document mogen uitsluitend worden verspreidt, als één document, onder vermelding
van de bedrijfsnaam Burghgraef van Tiel & Partners B.V.
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Toezicht
Schoolplein dat na schooltijd niet wordt afgesloten, een
laag hekwerk heeft of waar “hang”jeugd na schooltijd
gebruik maakt van het plein:
- Vraag buurtbewoners toezicht te houden en bij
verdachte situaties telefonisch te schakelen met de
beheerders / bewakingdienst;
Structurele oplossing:
- Het buitenterrein afsluiten met een hoog hekwerk;
- Camerabewaking toepassen;
- Verbodsborden plaatsen tussen 20.00 – 7.00 uur
voor onbevoegden, het bevoegde gezag kan
hierdoor bij overlast ook handhavend optreden.

Overige punten
- Zorg dat het dak schoon is, bitumineuze
dakbedekking is bestand tegen vliegvuur,
droge bladresten niet!
- Zorg dat de goten schoon zijn;
- Controleer na de laatste schooldag dat alle ramen en
deuren zijn afgesloten;
- Zorg dat diefstalgevoelige zaken, zoals laptops en
tablet’s niet van buitenaf waarneem zijn en veilig zijn
opgeborgen;
- Loop een afsluitende controleronde, zowel in het
schoolgebouw, als rondom het schoolgebouw, na de
laatste schooldag;
- Zorg voor voldoende verlichting in de fietsenstalling
(indien deze niet zijn afgesloten), rondom de scholen
en ook in de schoolgebouwen.

Dit document of delen uit dit document mogen uitsluitend worden verspreidt, als één document, onder vermelding
van de bedrijfsnaam Burghgraef van Tiel & Partners B.V.

