Vervolg actualiteiten

Brandpreventieweek 2011
In de maand oktober vonden de Nationale Brand-

Zet elektrische apparaten uit voordat u het huis

preventieweken 2011 plaats. Tussen 10 en 15

verlaat!

oktober organiseerde de Zeeuwse Brandweer

Hoe kan ik het beste vluchten?

Tactisch managers werkzaam om

de Zeeuwse Brandpreventieweek. Het landelijke

Nog (steeds) geen rookmelder?

Segeerssingel

campagnethema ‘Wat doe jij bij brand?’ werd

Met ingang van maandag 31-10-2011

aangepast aan de regionale situatie. Zeven pre-

Brandveiligheidscontroles

zijn André Willemstein en Ruud Mal-

ventiemedewerkers uit de regio hebben deze

Inwoners van Tholen konden zich opgeven voor

jaars in verband met hun voorlopige

voorlichtingsweek voorbereid.

een brandveiligheidscheck van hun woning. Er

plaatsing als respectievelijk tactisch

zijn vier brandveiligheidscontroles uitgevoerd,

manager incidentbeheersing en tactisch

Zeeuwse aanpak

uiteenlopend van een tussenwoning tot een

manager risicobeheersing op maandag

Dit jaar is gekozen voor een actieve benade-

vrijstaande boerderijwoning. Het bleek dat deze

en vrijdag werkzaam op Segeerssingel

ring van de inwoners van Zeeland. Bij diverse

bewoners alles vrij goed op orde hebben; op

10, Middelburg, kamer 1.47.

bouwmarkten in de provincie gaf de Brandweer

wat kleine puntjes na konden hun woningen als

voorlichting. Ook was zij aanwezig op twee

brandveilig worden bestempeld. Het blijkt echter

weekmarkten en tijdens twee 55+-beurzen. In

wel dat de bewoners van panden waar het echt

Tholen en Zeeuws-Vlaanderen bestond de moge-

‘mis’ is, zich niet snel opgeven voor een controle.

lijkheid om je op te geven voor een huischeck.
Vluchtroutes

het feit dat zo’n situatie een behoorlijke hindernis
kan zijn tijdens het vluchten.

Via het Twitter-acount van Veiligheidsregio Zee-

Belangrijk aandachtspunt blijft het ontvluchten

land werd een ‘Tweet van de dag’ verzonden.

van de woning in geval van brand. Veel bewoners

Omroep Zeeland zond dagelijks een toelichting

denken hun huis dan nog vrij gemakkelijk te kun-

Al met al een geslaagde Brandpreventieweek

uit op deze tweet. De volgende tweets zijn ver-

nen verlaten. Ook als het zicht wordt belemmerd

waarin we met veel mensen hebben gepraat over

stuurd:

door rook. Tijdens een van de controles vertelde

de (brand)veiligheid in hun woning en hun eigen

Wat doe jij bij brand?

de bewoner dat hij de voordeur ‘s nachts op

rol hierin!

Controleert u regelmatig de batterijen van uw

slot draait en de sleutel bij de achterdeur hangt.

rookmelder?

Gelukkig hebben we hem kunnen overtuigen van

Rinus Corbijn en Jan-Willem Kempeneers

Leuke tips voor de actualiteitenrubriek van de nieuwsbrief? Mail je idee naar impuls@vrzeeland.nl
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