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De heer J. Veraart 
Gewoon Lokaal! 
STEENBERGEN

Steenbergen, 17 juli 2018

Geachte heer Veraart,

Op 7 juni 2018 heeft u artikel 40 vragen gesteld over de plaatsing van extra 
rookmelders in de wijk Steenbergen-Zuid.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen ons 
antwoord daarop.

1. Kunt u ten behoeve van (houten) schuurtjes die zich bevinden in de nabijheid van 
woningen, de aanschaf van rookmelders door de eigenaren propageren en 
faciliteren?
Ons antwoord:
Ja dit kunnen wij doen.

2. Desgewenst zouden bewoners met schuurtjes bij hun woning in aanmerking 
moeten komen voor een gratis rookmelder of tegen gereduceerd tarief (via 
grootschalige inkoop). Kunt u dat mogelijk maken?

Ons antwoord:
Fijn dat u met ons meedenkt om het veiligheidsgevoel van onze inwoners te verhogen 
Uw idee van de rookmelders hebben we 2-3 jaar geleden al een keer uitgevoerd, dit 
destijds met subsidie van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Hierbij 
hebben we toen 1500 rookmelders gratis weggegeven aan onze inwoners. Dit in het 
kader van de brandpreventieweken. Dit was een zeer geslaagde actie wat, in onze 
ogen, heeft bijgedragen aan de brandveiligheid in onze gemeente. Iedere brand die 
inwoners voortijdig kunnen ontdekken of voorkomen is een mooi resultaat.

U vraagt of wij gratis of tegen gereduceerd tarief rookmelders beschikbaar willen 
stellen. Uiteraard steunen wij u roep voor meer (brand)veiligheid in de wijk 
Steenbergen-Zuid. Maar wij zouden willen voorstellen om uw roep om gratis 
rookmelders te verstrekken breder te trekken en deze beschikbaar te stellen voor al 
onze inwoners. .
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Helaas zit er ook een keerzijde aan uw oproep. De rookmelders zullen aangekocht 
moeten worden via onze leverancier. Dit hebben wij 2-3 jaar geleden gedaan met 
subsidie van de Veiligheidsregio. Deze subsidiemogelijkheid is nu niet aanwezig. De 
kosten zullen daarom direct voor ons als gemeente komen.
De kosten die zo’n actie met zich meebrengen zullen aanzienlijk zijn.
Ons voorstel zou zijn om 500 rookmelders beschikbaar stellen. De kosten die hiermee 
gemoeid zijn zullen uitkomen op circa C 10.000,- (500 x 20 euro ps). Dit bedrag is nu 
niet opgenomen in de begroting 2018. Het college zal dit bedrag meenemen in de 
afweging van de tussenrapportage. Het is dan aan de Raad of u hier mee in kunt 
stemmen.

Wij gaan er vanuit uw vragen hiermee in voldoende mate te hebben beantwoord.
Mocht u nadere informatie wensen neemt u dan alstublieft contact op met onze 
medewerker Jürgen Peijs U kunt hem bereiken via telefoonnummer 0167 543 483 
of per e-mail: j.peijs@gemeente-steenbergen.nl.
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