Bericht voor de Arnhemse horeca

De afdeling Risicobeheersing van Brandweer Gelderland-Midden controleert periodiek bouwwerken op
brandveilig gebruik. In verband met de COVID-19 pandemie en de maatregelen die het RIVM heeft opgelegd
ondervinden u en wij beperkingen voor het uitvoeren van de bedrijfsvoering.
De pandemie
We staan voor een werkelijk ongekende situatie. De wereldwijde pandemie van het coronavirus treft u, uw
naasten, uw horecagelegenheid, ons en uiteindelijk de hele gemeenschap. Voor u als ondernemer zijn het
onzekere en misschien wel angstige tijden. Sommige horecagelenheden liggen volledig stil terwijl anderen
door gaan met ingrijpende aanpassingen. Daarbij wensen wij u veel sterkte toe.
Brandveiligheidscontrole
Als gevolg van de COVID-19 pandemie zal er door ons dit jaar geen fysieke brandveiligheidscontrole op
bovengenoemde locatie worden uitgevoerd. Om brandveiligheid toch op een alternatieve en passende
manier onder de aandacht te brengen willen wij u graag, een gratis set bierviltjes en één flesopener,
aanbieden. Deze bierviltjes en flesopeners zijn speciaal gemaakt voor alle horecagelegenheden in
Gelderland-Midden. U kunt deze bierviltjes en flesopener binnen afzienbare tijd per post verwachten. Wij
hopen dat u deze bierviltjes in uw horecagelegenheid wilt verspreiden zodat brandveiligheid onder de
aandacht wordt gebracht bij u en uw bezoekers.
Verantwoordelijkheden
U en uw bezoekers blijven verantwoordelijk voor de brandveiligheid in uw horecagelegenheid. Wij gaan er
dan ook vanuit dat u zorg draagt voor het onderhouden en in stand houden van alle
brandveiligheidsinstallaties, brandveiligheidsvoorzieningen en het brandveilig gebruik van het gebouw. Let
daarbij vooral op het toegankelijk houden van de vluchtmogelijkheden, goed bereikbare en makkelijk/direct
te openen (nood)uitgangen en brandveilige feestversiering.
Informatie
Uiteraard zijn wij bereikbaar voor vragen omtrent de brandveiligheid. Tevens kunt u meer informatie en tips
vinden via de landelijke folders van Brandweer Nederland op:
https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/folders-brandveiligheid
Wijziging gebruik
Indien het gebruik van het bouwwerk is gewijzigd verzoeken wij u een nieuwe omgevingsvergunning
brandveilig gebruik of gebruiksmelding brandveilig gebruik in te dienen bij www.omgevingsloket.nl
Afsluitend
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking en veel sterkte in deze spannende tijd.
Als u vragen heeft, neem dan gerust contact op met de Frontoffice Risicobeheersing te bereiken op
telefoonnummer 088-3555498.

