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VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

OOK ‘S ZOMERS
FRISSE LUCHT
De zomer is voor de meeste mensen dé tijd van het
jaar. Heerlijk genieten van je tuin of balkon en lekker
barbecueën. En wordt het bij het naborrelen wat fris,
dan gaat de houtkorf aan. Dat klinkt goed, maar voor
sommigen kan het een ergernis zijn.

Het klinkt misschien raar, maar als je bijvoorbeeld astma

frustrerend. U kunt niet verwachten dat omwonenden de

of de chronische longziekte COPD hebt, kan de zomer wel

ramen maar moeten dichthouden, omdat u de vuurkorf

eens erg lang duren. Buiten een vervelende zomerkwaal

zo gezellig vindt.

als hooikoorts kunnen mensen ook hinder ondervinden
van rook van barbecues of vuurkorven. Denk naast

Pas op met open vuur

mensen met luchtwegproblemen ook aan de schone

Let op: een vuurkorf mag nooit aangezet worden in een

was van de buren die buiten lekker uitwaait. Daarom

droge tijd, vertelt de Algemene Plaatselijke Verordening

onze oproep om (ook) ’s zomers rekening met elkaar te

(APV) van de gemeente Dronten. Heeft het dus lang

houden. Het is een kleine moeite, maar lucht voor velen

niet geregend in de zomer, dan mag u geen open vuur

letterlijk ontzettend op.

ontsteken. Dit is om brandgevaar te voorkomen. Een
vuurspetter van uw vuurkorf kan bijvoorbeeld tegen de

Rook in de slaapkamer

coniferenhaag van uw buren terecht komen en brand

Als u graag in de zomer ‘s avonds buiten zit en elke avond

veroorzaken. En dan bent u verantwoordelijk voor alle

de vuurkorf aansteekt, dan neemt niet iedereen u dat in

kosten die de brand heeft veroorzaakt. Houd daar dus

dank af. Zeker niet als het warm weer is en de rook via

ook rekening mee.

de openstaande ramen de slaapkamer binnendringt.
Niemand zit op die onaangename rokerige lucht in huis
te wachten. Een enkele keer zal geen probleem zijn voor
de meesten, maar komt dit vaak voor, dan is dit behoorlijk
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Bent u van plan
te barbecueën of de
vuurkorf aan te zetten,
informeer uw buren even.
Een kleine moeite maar een heel
groot plezier. Zo kan iedereen
genieten van het mooie weer,
schone was en een goede
nachtrust met lekkere koele
lucht die ‘s nachts zachtjes
de slaapkamer inwaait.
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