
Stoken op de tuin 

Het is alweer enige tijd geleden dat de brandweer op de tuin een inspectie heeft uitgevoerd.             
Dit was vooral van belang voor de brandveiligheid van de rookanalen.                                               
Helaas waren er een heel stel kanalen niet goed aangesloten en/of nog enkelwandig en zonder 
vonkenvanger. Alle betreffende leden zijn hiervan op de hoogte gesteld en een aantal heeft al een 
tweede brief gekregen.                                                                                                                     
Zichtverzekeringen is geen voorstander van houtkachels op de tuin.                                                         
De kachels die er zijn moeten ook bij Zicht aan veiligheidseisen voldoen. 

Binnenkort is het weer stookseizoen.                                                                                                               
Het bestuur verwacht dat in verband met de hoge gasprijzen er op de tuin wellicht meer gestookt zal 
worden. Daarom heeft het bestuur besloten om van alle leden met een houtkachel een certificaat 
van goedkeuring te vragen.                                                                                                                                  
Dit certificaat komt bij het dossier over uw huisje in ons archief.                                                                
Bij de aanleg door een erkend bedrijf krijgt u altijd al zo’n bewijs van goedkeuring. 

Het bestuur heeft u GRATIS in de gelegenheid gesteld om uw kachel te laten keuren door een erkend 
bedrijf. Per huisje met een kachel is de keuring inmiddels uitgevoerd en is een advies uitgebracht. 

U kunt nu uw kachel en rookkanaal aanpassen aan de geldende eisen. Als u daaraan voldoet, krijgt u 
direct een bewijs van goedkeuring.                                                                                                   
Vanaf het moment dat het bestuur een certificaat van u krijgt KAN ER WEER GESTOOKT worden. 

Uiteraard hoort er bij een deugdelijke kachel ook deugdelijk hout (geen geverfd hout, gelamineerd 
hout, spaanplaat, etc.)                                                                                                                                                     
Ook in verband met brandgevaar mag een houthok niet tegen de schutting van de buren staan. 

Zoals u weet moet er voor elk bouwwerk, dus ook een houthok, bij het bestuur een aanvraag worden 
gedaan, op z’n minst een samenspraak.                                                                                                                   
En op de bouwconstructie van de gemeente die bij de toiletten hangt (binnen en buiten) staat 
precies aangegeven hoe ver u van de erfgrens moet blijven. 


