
Woont u 
brandveilig?

Kijk voor meer tips over brandveilig 

leven op www.brandweer.nl

In Roosendaal is een team van 

vrijwillige Ambassadeurs Brandveilig 

Leven actief. Wilt u dat zij bij u in de 

buurt een voorlichtingsbijeenkomst 

organiseren, heeft u behoefte aan 

advies op maat of wilt u ook een 

ambassadeur van Brandveilig Leven 

worden? Stuur ons dan een e-mail.

 brandveiligleven@roosendaal.nl

 Ambassadeurs Brandveilig leven  

 Roosendaal

www.brandveiliglevenroosendaal.nl



Home Safety Check
Op verzoek van de inwoners van de 

gemeente Roosendaal komen twee 

ambassadeurs op huisbezoek. 

Gedurende het huisbezoek wordt samen 

met de bewoner(s) een ronde gedaan 

door de woning.

 

De ambassadeurs geven aan de hand 

van een vooraf gestelde checklist tips en 

adviezen om de brandveiligheid rondom 

uw leefomgeving te verbeteren. 

Voorlichtingen
Organisaties, verenigingen, stichtingen 

en inwoners van de gemeente Roosen-

daal kunnen een voorlichting aanvragen 

bij onze ambassadeurs. De voorlichtings-

bijeenkomsten kunnen, wanneer hier 

interesse in is, gecombineerd worden met 

andere initiatieven zoals buurtpreventie.

De thematische voorlichtingen worden 

per bijeenkomst samengesteld naar de 

wensen van de aanvrager. Zo worden 

bijvoorbeeld de duur en de hoeveelheid 

mensen in samenspraak vastgesteld.

ActiviteitenBrandveilig 
wonen

Evenementen
De ambassadeurs zijn jaarlijks op 

meerdere evenementen te vinden in de 

gemeente Roosendaal. Zij geven voor-

lichtingen in de door de gemeente 

beschikbaar gestelde BuurTent.

Heeft u al 
een rookmelder?
Een brand overkomt mij niet, dat is wat 

veel mensen denken. Toch wijst onder-

zoek uit dat jaarlijks 1 op de 75 woningen 

te maken krijgt met brand. De brandweer 

heeft een minimale opkomsttijd van 8 

minuten. De brandweer is dus nooit direct 

ter plaatse. Hierdoor bent u de eerste 

minuten van een brand op uzelf aange-

wezen. Een rookmelder plaatsen in uw 

woning is één van de belangrijkste maat-

regelen om uw woning brandveilig te 

maken. Bovendien is het per 1 juli 2022  

verplicht om een rookmelder in huis te 

hebben.

• Plaats een rook- 

 melder niet in 

 de keuken of 

 badkamer 

• Vlam In de pan?  

 Zet meteen de   

 warmtebron uit en  

 dek de pan af

TIPS

Rookmelders plaatsen
Het is belangrijk dat u op iedere verdieping 

van uw woning tegen het plafond een 

rookmelder plaatst. U kunt deze het beste 

ophangen in de ruimte waar de slaap-

kamers op uit komen (vluchtroute). 

Als u nog meer veiligheid wilt, dan kunt 

u rookmelders ook in de slaapkamers en 

verblijfsruimtes plaatsen.

Elektrische apparaten
Kunnen de apparaten in uw huis hun 

warmte kwijt? En zijn ze stofvrij? 

Het is belangrijk om dit in de gaten te 

houden. Onvoorzichtig gebruik van 

apparatuur is namelijk een van de 

belangrijkste oorzaken van een 

woningbrand.

Wist u dat...
 • U niks ruikt als u slaapt, 

dus ook geen rook? 

• Wasdrogers het vaakst 

brand veroorzaken? 

• Jaarlijks 1 op de 75 

huishoudens een 

woningbrand heeft? 

TIPS

• Gebruik 

goedgekeurde, 

niet beschadigde 

 stekkerdozen en 

 koppel deze niet.

• Rook geen sigaret in bed


