Brandveiligheid
Brand. Iets waar we liever niet aan denken. Met een paar maatregelen kun je brand tijdig signaleren.

1 Heeft u één (of meerdere) rookmelder(s) in huis hangen?
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Ja, één rookmelder



Wonende in een hoogbouwflat vrees ik wel vaker dat de
bewoners geen rookmelder bezitten. Daarnaast zijn er
openbare ruimten in het gebouw waar ook geen rookmelder
hangt. Het zou verplicht moeten zijn dat in hoogbouwflats ieder
woning een algemene ruimte voorzien is van een rookmelder.
Eventueel vanuit de algemene ruimten met doorschakeling naar
de brandweer. Tevens vluchtroute in het gebouw op iedere
etage. Temeer omdat onze flat een seniorenflat is.

Ja, twee rookmelders



1 buiten gebruik en de ander begon te loeien en toen heb ik
heb van het plafon gerukt. Hij stopte niet meer/ kreeg het
geluid niet afgezet. Heeft zeker 10 minuten geloeid en niemand
van de buren reageerde. Als ze die dingen komen ophangen
moeten ze ook voldoende uitleg geven hoe zoiets werkt.
1 rookmelder in de keuken 1 rook/koolmonoxidemelder bij
verwarmingsketel.
De NEST. High tech zeer prettig apparaat.



Ja, drie of meer rookmelders



Brand melders.
Brand blussers.
Als het kan een brand slang.
Brand werende kleding.
Te weten. Jas / omslag. Handschoenen. Pet.




Nee







geadviseerd door Brandweer wat goed / het beste is.
Heb ze op iedere verdieping en ook de koolmonoxidemelders.
Ik ben gastouder
Zijn sinds kort aangebracht door Servatius woning vereniging.
Ben alleenstaande en weet niet waar ik moet zijn om hulp te
krijggen
Daar ik hardhorend ben heb ik nauwelijks iets aan een
brandmelder. Een brand-melder met lichtflitsen zou kunnen
helpen of een vibrerende rookmelder misschien.
Iets om verder te ontwikkelen, niet ??
Die vermaledijde apparaten dien het na een recharge niet
meer.
Door het bruto-salaris-bekijk-beleid van de overheid heb ik
netto geen geld voor dit soort zaken.

2 Stel er breekt brand uit in uw huis, weet u dan welke
vluchtroute u het beste kunt nemen?
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Alleen de voordeur. We hebben geen achterom.
Als de gemeente het bestemmingsplan uit 2011 van
Reinaartsingel/Malbergsingel/Taliënruwe alsnog uitvoert komt er voor ons een
achterom.
De Morgenruwe (oneven huisnummers) kent geen brandgang.
Dat wil zeggen als de brand aan de achterzijde van het huis uitbreekt. Is die aan de
voorzijde is er geen mogelijkheid te ontsnappen dit door de hoge muren in de tuin.
De balkon op of als die weg niet mogelijk is, het trappenhuis naar beneden. Het vuur
trekt altijd ? naar boven.
Er is maar een uitgang uit de woning en dat is de voordeur. Op onze leeftijd kun je geen
gebruik meer maken van een touwladder aan het balkon.
Heb er zeker over nagedacht,temeer omdat ik in n appartement,hoog,woon,en dit meer
risico's met zich mee brengt omdat je afhankelijk bent van hoe zorgvuldig
medebewoners met dit thema omgaan.
Ik heb me voorgenomen om te vluchten via de brandgang.
Ik heb zelfs een oprolbare ladder in de hangkast liggen mocht de vluchtweg verspert zijn
kan/kunnen we nog altijd op een veilige manier weg komen.
Ja, maar hoop niet meteen de brand aan de voeten te hebben.
Ligt eraan uiteraard waar de brand uitbreekt, ik zie mezelf niet vanuit het raam boven
uitspringen..........
Maar met een rolstoel kan ik niet vluchten als brand in lift is
Vluchtroute wordt bepaald door de plaats van de brandhaard!
Zorgen dat ik zo snel mogelijk buiten kom. alleen een voor en achterdeur.
Ik heb een bovenwoning, dus dat wordt uit het raam springen... Ik zou een brandladder
moeten kopen.
Is alleen een stenen trappenhuis. Balkons?????



Onze vluchtweg is afhankelijk van waar de brand zich bevindt



Wij wonen op een etage woning boven onze onder buurman heeft sinds 2 jaar een
veranda laten plaatsen helemaal onder ons balkon door dus zou niet weten als er iets
uitbreekt.woonpunt ingelicht kunnen er niks aan doen maar ze weten wel dat het zonder
vergunning is geplaatst.

3 'Ik ben nooit voorgelicht over brandpreventie'
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Er zijn ook diverse mensen die brandmelders van de bouwvereniging
hebben gekregen. Niet in onze buurt.
Voorlichtingsbijeenkomsten op voor mij incourante tijden.
Zou een taak moeten zijn van de woningstichting
Als mensen een woning huren is het niet aan de huurders om een
rookmelder te plaatsen maar aan de bouwvereninging
Ik heb die info zelf opgezocht.
Zelf uitzoeken geen probleem ben voorzichtig genoeg met alles
De BHV opleiding is voor mij een goede opleiding.
Er wordt door media, krant/radio/T.V. regelmatig gewezen op deze
problematiek.
Maar hoe zit het toch met die publieke toiletten ? Niks meer van
vernomen.
Iedereen kan info opvragen,zelfredzaamheid,maar huurbazen,corporaties
moeten ook hun maatregelen nemen ivm preventie
Ik ben BHVer op mijn werk en krijg daar informatie.
Noot: ik werk in de beveiligingstechniek branche

3.1 Wie zou voor deze voorlichting moeten zorgen?
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Eigenaren en corporaties verantwoordelijk voor regelen voorlichting of infobrochure.
Gemeente heeft handhavingstaak.
Stichting Trajekt
Zelf info zoeken op internet. Hoeft niet door overheid te worden geregeld.

Toelichting










Alle instanties dus.
Maar ook op TV kan voorlichting worden gegeven.
Bedrijf waar ik werkte zat ik in veiligheidsgebeuren
De brandweer heeft supervisie, andere organisaties kunnen uitvoeren
De gemeente is de aangewezen instantie omdat deze de adressen van alle inwoners heeft.
Woningcorporaties en scholen bereiken maar een klein deel van de inwoners (ouders met kleine
kinderen en huurders). Deze voorlichting zou b.v. samen met de jaarlijkse afvalkalender kunnen
worden verspreid. Dit is relatief goedkoop en men bereikt alle adressen.
De VvE bij appartementen-complexen want het voorkomen van brand is hier een gezamenlijke
verantwoordelijkheid
Het zo mooi zijn als in de gemeenschap een paar mensen actief zouden zijn die dat op zich
zouden nemen !
Iedere "gek" weet toch wat hij/zij moet doen!
Voorlichting in wijkbijeenkomsten op diverse tijdstippen.
Ook mogelijk via Youtube-verbinding met www.veerzienmalberg.nl en andere wijk- en stadsinitiatieven.

4 Als u een tip mocht geven aan andere huiseigenaren om de brandveiligheid
in huizen te verbeteren, wat zou dat dan zijn?
































Ageen gas aansluiting meer in de woning
Alles eraan doen om de woning brandveilig te krijgen
Als er een verwarmingsketel is. Denk aan koolmonoxide melder
Als er niemand thuis is, alle apparaten uitzetten.
Begin met het plaatsen van rookmelders
Bekijk altijd vooraf waar de vluchtweg is (ook in hotels e.d.).
Bekijk waar de hitte bronnen zijn bv verwarming ketel cq ruimte hang daar een rook en dioxcine
melder, hang op elke verdieping bv op het portaal een rook melder, als nachts de voordeur word
afgesloten leg in overleg met de mede bewoners ergens een sleutel bij de hand omdat als het
gebeurt en er paniek is niet te hoeven worden gezocht voor een sleutel, kijk naar de vlucht route
en neem daar maatregelen voor zoals een vluchtladder.
Ben geen eigenaar maar huurder.
Bespaar niet op preventie,iedereen moet iets in huis hebben zoals blusdekens,blus
apparaat,goed gekeurde verlengkabels met stekkerdoos
Bij verlaten van het huis open vuur altijd doven en elektrische grootverbruikers of (kerst-)
verlichting etc. altijd zoveel mogelijk uitzetten bij afwezigheid.
Bijeenkomsten organiseren
Blusdeken in de keuken. touwladders bij de slaapkamers.
Brand melders.
Brand blussers.
Als het kan een brand slang.
Brand werende kleding.
Te weten. Jas / omslag. Handschoenen. Pet.
geadviseerd door Brandweer wat goed / het beste is.
Brandblusser of branddeken.
Brandblussers brand deken brand trapladder en rookmelders aanschaffen
Brandladder bij etagewoningen.
Die vanuit het raam kan worden uitgeworpen.
Brandmelders hangen
Brandmelders installeren
Brandmelders plaatsen
Brandmelders plaatsen, branddeken in de keuken, eventueel een brandblusser aanschaffen en
instructie krijgen over het gebruik ervan.
Brandmelders, ontsnappingsroute moet ook vrij zijn (geen obstakels).
Weten wat je echt moet meenemen als daar nog tijd voor is.
Brandwerende vloeren, gordijnen ed. branddeken in keuken, instructie aan gezinsleden
Breng rookmelders aan.
Controleer altijd de stoppenkast 1 keer per maand want de draden kunnen makkelijk
doorbranden en smelten zonder dat het wordt gezien .
Dat woonpunt er maar voor verzorgd we betalen toch genoeg huur
De brandweer kan je daar zeer goed in voorlichten wat je wel en niet kan doen .
De NESt rookmelder.
Denk goed na over apparaten die nog aanstaan bij verlaten woning
Doe dat gasfornuis en die gasgestookte cvketel de deur uit en stap over op een inductie
kookplaat en een energie zuinige warmtepomp.





































Eigenaren en corporaties zijn verantwoordelijk voor regelen voorlichting of infobrochure.
Brandweer heeft die info en kennis. Gemeente heeft handhavingstaak
Elektrische apparaten niet gebruiken/aan laten staan als je niet thuis bent. Geen adapters en
telefoonladers onbeheerd ingestoken laten
Elektrische apparaten nooit aan laten staan. Opladers en gsm's alleen gebruiken als je erbij bent.
Brandwerende deken in huis halen.Nooit blussen met water maar stikstofblusser kopen.
Er zijn zoveel mogelijkheden op internet om zich in dit item te verdiepen
Gebruik je gezond verstand als je met vuur omgaat.
Geef een folder uit en laat huurder voor ontvangst tekenen
Geef regelmatig cursussen die vrij toegankelijk zijn.
Geen apparatuur aan de oplader laten zitten als men slaapt cq. afwezig is.
Geen obstakels plaatsen in brandgangen zoals GFT bakken die in de weg staan.
Geen opladers ongebruikt in laten steken
Gekoppelde brandmelders, ook met buren
Goed opletten. Regelmatig apperateur controleren, geen stekkers van apparaten in
stopcontacten laten.
Goede cv ketel. Koken met inductie,geen droger in huis. Strijkbout met tijdllok in de aansluiting.
Brandblusser blusdeken en brandmelders
Hang enkele brandmelders, minstens één op elke verdieping, het liefst gekoppelde melders zodat
iedereen in huis gewaarschuwd is. Gekoppelde melders eventueel samen met de buren zodat
deze ook gewaarschuwd zijn.
Hang geen goedkope brandmelders op
Het goed aangeven van de route,ook trappenhuizen en deuren open laten
Houd vluchtwegen vrij en controleer periodiek of alles nog werkt of bereikbaar is.
Ik ben geen huiseigenaar
Inductiefornuis ipv gasfornuis!
Infoavonden
Investeren in brandmelders.
Je gezonde verstand gebruiken
Kan men zo niet zeggen
Koolmonoxide melder aanschaffen
Koolmonoxide melders, brandmelders, en oefen 1x per maand (juist ook met kinderen!) de
vluchtroute. Zorg dat iedereen consequent weet waar de sleutel is, wat ze moeten doen en licht
eerlijk voor.
Koop een blusser, een branddeken en hang rookmelders overal op. Laat niets op stand-by staan
en laat geen kaarsen e.d. onbeheerd branden. Ook niet voor even.
Koop geen rookmelder bij de Action of zo. Ga naar een gerenommeerd bedrijf.
Koop geschakelde brandmelders en bedenk je eens hoe je buiten komt als je de
voordeur/achterdeur/trap niet meer kunt gebruiken.
Korting op het afsluiten van gas
Laat geen kaarsen branden als men het huis verlaat en zorg dat huishoudelijke apparaten
uitstaan als u niet thuis bent (geen TVs op standby, geen wasdrogers laten draaien, geen tabletlaptops-telefoons aan de oplader etc.)
Laat het n
Laat je goed voorlichten door een kenner.
Loop eens ge
Luister eens beter naar de voorlichting ipv gelaten gedrag vertonen.
Melder, vluchtroute, voorkomen brand door bewust gebruik vuurbronnen, geen gas op hogere

leeftijd en elektra op tijdschakelaar.


































Met name de apparatuur zoals combiketels en aansluitingen werden vroeger beter
gecontroleerd. Energieleveranciers zijn vooral uit op hun gewin. Blijven in gebreke bij controleren
van woningen , ook na een verhuizing komt er niemand meer kijken. Heb zelf lang open
verbinding met ketel gehad, nooit opgemerkt door Essent . Had zelf geen flauw idee dat
installateur nieuwe ketel niet goed had aangesloten .
Neem een brandmelder en laat je voorlichten door de brandweer van Maastricht
Niet doen zo als ik maar brandmelders plaatsen
Niet met vuur spelen. Letten op het goed afsluiten van gaskranen als niet gebruikt. ( Kromzin excuus ) lucifers buiten bereik van kinderen en dementerenden houden.
Obstakels van de galerij bloembakken fietsen en scooters
Ook koolmonoxidemelder plaatsen.
Op de juiste plaatsen brandmelders plaatsen
Brandblussers plaatsen
Zo nodig brandtrap plaatsen
Vluchtroute opstellen
Pictogrammen aanbrengen voor de vluchtroute in het gebouw.
Plaats brandmelder die en op het lichtnet zijn aangesloten en een backup als batterij hebben.
Gebruik brandmelders die onderling verbonden zijn, kan ook draadloos. Heb ze zelf geïnstalleerd.
Als ex-inspecteur pleit ik voor een strengere controle op gastoestellen en elektrische installaties.
Plaats rookmelders!
Plaats zo snel mogelijk rookmelder op de juiste plaats.
Plaatsen van rookmelders en controleren op hun functioneren
Praat er vaker over met huisgenoten
Rookme
Rookmeld
Rookmelder plaatsen
Rookmelder; vluchtplan- route; brandtrap; ieder jaar korte instructie aan de senioren-bewoners;
opvanglokatie voor eventuele opvang.
Rookmelders
Rookmelders + brandblusapparaat in huis halen
Rookmelders in huis plaatsen
Rookmelders installeren
Rookmelders monteren
Rookmelders ophangen
Rookmelders plaatsen
Rookmelders plaatsen en vluchtroute bedenken. Korte voorlichting geven over oa alle deuren
sluiten bij brand en dergelijke
Rookmelders verplichten in woningen
Schaf tenminste brand- en rookmelders aan.
Sowieso brandmelders plaatsen
Speel niet met vuur.
Geen kapotte kabels
Geen stekkerdoos op stekkerdoos
Vakman aan electriciteitsnet
Toch rookmelder aanschaffen
































Verantwoordelijk voor eigen huis.
Een TIP, een kaart mee sturen bij de Gemeentelijke afvalkalender.
Hoe te handelen en te voorkomen bij brand!
Verplicht minimaal elk huis 2 brandmelders
Verplichten in studentenhuizen en seniorwoning en
Vluchtroute vrijhouden van obstakels zoals dozen en fietsen
brandblusser plaatsen op iedere verdieping en uitleg geven aan medebewoners hoe deze werkt
en wat men verder moet doen bij brand, alarm tel.nr hangen en eventueel vlucht sleutel van
deur.
Vooral geen rolluiken voor de straatdeur. Daarbij zijn de meeste rolluiken elektrisch en valt de
elektriciteit uit zit je als ratten in de val.
Voorkomen is beter dan genezen.
Voorlichting geven en wijzen op de aangebrachte vluchtroute
Vraag om uitleg bij gemeente, brandweer e.d. op voor U wèl courante tijden.
Wees bewust van brandgevaarlijke materialen en zorg ervoor dat je in geval van brand veilig via
de bovenste verdieping je huis kunt verlaten
Weet en ken je vluchtroute!
Woordenlijst ophangen in keuken.
b.v. 5 woordjes bekijken voor het
slapen gaan! gas uit, verlichting
dimmen, theelichtjes en kaarsen
uit! wasdroger uit en tenslotte een
algemene controle!
Zo min mogelijk brandbare materialen gebruiken, lampen veilig ophangen en zo meer
Zo spoedig mogelijk regelen
Zorg dat deze zo snel mogelijk worden aangebracht.
Zorg dat je hulpmiddelen in huis hebt om een beginnende brand te bestrijden.
Zorg met name in studentenhuizen voor een betere vluchtweg, geef ze stallingmogelijkheid voor
hun fietsen in plaats van in de gang achter de voordeur.
Zorg voor brand/cco2 melders en zoek veilige weg uit huis
geen rommel op trappen ed latenliggen.zorg voor goede verlichting
Zorg voor een (relatief) brandveilig inrichting en materialen,ook decoratieve spullen in huis.
Zorg voor goed functionerende installaties en laat niets branden zonder toezicht.
Zorg voor goede brandmelders.
Zorg voor co2 melders
Zorgt dat u weet waar de vluchtwegen zijn en ook wat u kunt doen als deze onverhoopt
geblokkeerd mochten zijn.
Laat tijdens vakantie geen apparatuur in de standby stand maar trek evt. de stekker uit.
Plaats geen brandbare zaken in de buurt van vuurhaarden of warmtebronnen.
Zorg voor rookmelders. Niet alleen voor uw eigen veiligheid maar ook voor anderen, vooral in
appartementencomplexen.
Zorg voor voldoende brandmelders, branddeken, blusapparaat en hou de vluchtwegen vrij
Zorg voor voldoende rookmelders
Zorg voor zo weinig mogelijk open vuur. Neem u een gasreuk waar, blijf van electrische
schakelaars etc. af, verlaat de woning en waarschuw de brandweer via 112.
Zorgen dat er een goede tweede uitgang is
Zorgen dat niet alles potdicht zit
Zoveel mogelijk veilige

elektrische apparaten en gas opdoeken.

