De ‘Wijkraad Waterhoef’ organiseert een voorlichtingsavond over
brandveiligheid in het kader van het project ‘Oisterwijk Veilig’. U
bent van harte welkom in het

Wijkcentrum Waterhoef
Dinsdag 18 april 2017
Aanvang 19:30 uur
De koffie staat klaar vanaf 19:00 uur

Aan de ommezijde vindt u meer informatie over dit onderwerp.
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Brandveilig Leven Oisterwijk
Dertig jaar geleden had men na het uitbreken van een brand nog 17 minuten de tijd om uit de
woning te vluchten. Deze vluchttijd is vandaag de dag nog slechts 3 minuten! Dit komt
doordat we steeds meer brandbare meubels en inrichtingsmaterialen gebruiken. Daarmee
neemt ook het risico op giftige rookontwikkeling toe. De eerste minuten van een brand, als de
brandweer nog niet ter plaatse is, tellen dus zwaar. Reden genoeg om in te zetten op het
vergroten van zelfredzaamheid van inwoners op het gebied van brand en brandpreventie zodat
inwoners weten wat ze moeten doen om brand te voorkomen, te ontdekken en te ontvluchten.
Zo werken we samen aan een brandveilige omgeving. Brandweer en gemeente Oisterwijk
zetten acties uit om het bewustzijn rondom brandveilig leven te vergroten. De inwoners zelf
spelen echter de belangrijkste rol in het creëren van een veilige woonomgeving.
Opzetten Home Safety Check (HSC) – gekoppeld aan rookmelderactie
Eén doel van een HSC is het risicobewustzijn bij burgers te vergroten om zo branden te
voorkomen. Een ander doel is de zelfredzaamheid te vergroten om zo de gevolgen bij brand te
beperken. Dit betekent dat mensen moeten weten hoe je brand kunt voorkomen en hoe zelf
ervoor te kunnen zorgen dat ze op tijd gewaarschuwd worden bij brand. Een ontwikkelde
woningbrand is immers na 3 minuten fataal.
De meeste branden worden veroorzaakt door menselijk handelen, waaronder verkeerd
onderhoud. Door brandonveilig handelen van de mens structureel te veranderen, vermindert
het aantal brandonveilige situaties, wat de kans op brand aanzienlijk verkleint. De HSC wordt
uitgevoerd door vrijwilligers die instructies hebben ontvangen van de brandweer. De HSC
wordt uitgevoerd door middel van een vooraf opgestelde checklist en duurt, afhankelijk van
de diepgang, 45 minuten tot een uur.
Het streven is dat vrijwilligers in 2017 plusminus 300 Home Safety Checks bij zelfstandig
wonende senioren af gaan nemen. De gemeente Oisterwijk heeft 600 rookmelders
aangeschaft. Daardoor is er ruimte voor deze 300 adressen voor het ophangen van 2 gratis
rookmelders. De rookmelders worden geplaatst door vrijwilligers van het Rookmelderteam
van de Nederlandse Brandwonden Stichting na het afnemen van de Home Safety Check.
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