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Niederer
Overige betrokken portefeuillehoude(s)

De fractie heeft de volgende vragen

ln 2OL7 is in Roosendaal gestart met het project Brandveilig Leven Roosendaal.
Doelstelling van dit project is om bij zoveel mogelijk Roosendalers een woningcheck te
verrichten, waarbij wordt gewezen op kwetsbare situaties die eenvoudig verbeterd kunnen
worden om de kans op brand te verkleinen.
Bedoeling van het project is om in alle wijken en dorpen een eigen Brand veilig leven team
op poten te zetten. Met ondersteuning van gemeente, brandweer en Traverse groep is dit
project in 2OL7 gestart.
lnmiddels zijn we ruim anderhalf jaar verder en is de fractie van de VLP Roosendaal
benieuwd waar we nu staan inzake het project Brandveilig Leven Roosendaal.
De fractie heeft hierover dan ook de navolgende vragen.

L. Bij hoeveel woningen is in de afgelopen anderhalf jaar een woningcheck gedaan ten
behoeve van de brandveiligheid?

2. Zijn alle wijken en dorpen inmiddels voorzien van een Brandveilig Leven Team?
3. Op welke wijze worden de inwoners van onze gemeente en de dorpen actief op de

hoogte gehouden van dit project?
4. ls er subsidie voor dit project beschikbaar gesteld? Zo ja, hoeveel en wie kunnen op

deze subsidie een beroep doen?

Namens de fractie van VLP,

Wilbert Brouwers

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

Het project Brandveilig Leven ging vanaf 1 september 2OL7 van start. ln het jaar 2OL7
(01--09-201-7 Um 3L-L2-20t7) zijn 30 woningchecks uitgevoerd, in het jaar erop 90.
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Alle wijken en dorpen kunnen gebruik maken van de diensten van Brandveilig Leven.
Ook wordt er in ieder dorp of wijk een activiteit uitgevoerd. Dit gaat vaak in
samenwerking met buurtopbouwwerkers van WijZijn Traverse.
De bewoners worden op de hoogte gehouden door voorlichtingen, presentaties en
social media, De ambassadeurs zijn tevens herkenbaar aanwezig bijwijkactiviteiten en
evenementen.
Ja, er is een subsidie voor het project Brandveilig Leven, Voor 201-9 bedraagt de
subsidie €,25.785,83. De uitgaven bestaan voornamelijk uit materiaalkosten voor de
activiteiten en de loonkosten van de coördinator.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

De burgemeester,

Mr. J.M,L. Niederer


