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Rijnlandse
Molenstichting

Aan de colleges van B&W en aan de Gemeenteraad vanl
Aalsmeer, Alphen aan den Riin, Bodegraven-Reeuwiik, Kaag en Braassem,
Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwiik, Teylingen, Wassenaar en
Zoeterwoude

PLETDOOI VOOR HET INSTELTEN VAN VUURWERKVRTJE ZONES Brl MOLENS

Molen Ceres in Bovenkarspel is op oudjaarsavond door brand verwoest. De
brandweer kreeg melding van de brand tegen tien uur 's avonds en was snel ter
plekke maar kon niet voorkornen dat de korenmolen uit L848 grotendeels
uitbrandde.

Aan de Hoonhorst in Lattrop (OverijsselJ is op de ochtend van Oudejaarsdag
brand uitgebroken in de monumentale Oortmanmolen. De brand is onder
controle, er zijn geen gewonden gevallen. Om de brand te blussen moest een deel
van de rieten kap worden weggezaagd.

Van beide branden is het zeer waarschijnlijk dat vuurwerk de oorzaak is.

Ookbij sommige molens van de Rijnlandse Molenstichting is rond de
jaarwisseling vuurwerk afgestoken. Bijgaande foto is gemaakt bij de
picknickplaats van de Munnikkenmolen te Leiderdorp.

In navolging van het pleidooi van onze Vereniging de Hollandsche Molen,
verzoeken wijuw college, c.q. uw raad om permanente vuurwerkvrije zones in
te stellen rondom de molens in uw gemeente.

Ter toelichting nog het volgende: onze molenaars maken zich niet alleen bij de
Oudejaarsviering grote zorgen. Het zijn bijvoorbeeld door het jaar heen de z.g.
wensballonnen die regelmatig worden opgelaten, die zeer brandgevaarlijk zijn,
nog afgezien van de rommel die wordt achtergelaten. Hetzelfde geldt voor z.g.
lichtkogels die lang blijven hangen en vervolgens aan een parachute brandend
naar beneden komen.

Graag zouden wij van u vernemen of uw gemeente op ons verzoek ingaat,

Met vriendelijke groet

Wim Bos
Voorzitter
2Lianuari?A20
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