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Aan de Raad, 

In oktober 2016 vinden de jaarlijkse brandpreventieweken plaats en in de week van 10 oktober 2016 de 
jaarlijkse week van de veiligheid. Gemeente Steenbergen wil deze maand aangrijpen om mensen bewust 
te maken van eventuele risico's op brand bij hen thuis. Hiervoor hebben de gemeenten Steenbergen, 
Bergen op Zoom, Rucphen en Bergen op Zoom, in samenwerking met de Brandweer en de 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant de toolbox "Brandveilig leven" in het leven geroepen. Met deze 
toolbox proberen we mensen meer bewust te maken van risico's op brand bij hen thuis en hoe men, met 
kleine voorzieningen, zich meer zelfredzaam kan maken bij brand. 

De afgelopen maanden is al veel geïnvesteerd, qua aandacht, aan brandveilig leven. Zo heeft 
locoburgemeester Zijlmans in Nieuw-Vossemeer een rookmelder opgehangen als start van de het project, 
is er een voorlichting na brand geweest in Dinteloord en is onlangs een samenwerking van de grond 
gekomen met verzorgingstehuis De Nieuwe Haven in Dinteloord waarbij onze gemeente 55 rookmelders 
beschikbaar heeft gesteld voor de aanleunwoningen. 

Veiligheidsplein 
Tijdens de brandveiligheidweken alsmede de in de week van de veiligheid willen wij als gemeente onze 
inwoners een mooie start bieden om zelf aan de slag te gaan met een brandveilig leven. Dit doen wij door 
zo'n 1500 rookmelders 'gratis' weg te geven aan onze inwoners. Inwoners kunnen maximaal 
1 rookmelder, per adres, ophalen. O p ^ p . De ophaaldagen hiervoor worden nog nader gecommuniceerd 
maar wat al wel vast staat is dat er op woensdagmiddag 12 oktober 2016 van 12.30 uur tot 15.30 uur 
verschillende activiteiten worden georganiseerd op het parkeerterrein voor het gemeentehuis in 
Steenbergen en dat daar een mogelijkheid is om een gratis rookmelder op te halen. 

Verder is de brandweer aanwezig met een tankauto en zullen verschillende demonstraties worden 
gegeven. Hierbij is ook gedacht voor onze jongste inwoners. Kinderen kunnen met een brandslang 
activiteiten doen om zo te ervaren hoe het is om als "echte" brandweerman of vrouw aan de slag te gaan. 
De politie is aanwezig met een stand, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is aanwezig met een 
stand en kan u informeren over allerlei vraagstukken, de buurtpreventieteams, de officier van dienst 
Bevolkingszorg en Strukton incidentenmanagement zullen aanwezig zijn met een stand en een aantal 
voertuigen. Tevens zal er een levensgroot springkussen zijn voor onze jongste inwoners. 



Uitnodiging 

Hoogachtend, 

de loco-se is. 
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