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REEKS: FIRE SAFETY FIRST

BRANDVEILIGHEID 
ZICHTBAAR MAKEN

In de editie van maart-april haalde ik aan dat het tijd is om de krachten te bundelen en voor hetzelfde 

doel te gaan, nl. een drastische daling van het aantal gewonden en doden door brand.

Het toen bijgeleverde rookmeldershuisje heb je ongetwijfeld 

op zak en ligt in elk brandweervoertuig van je hulpverle-

ningszone.

Nu kunnen we een stap verder gaan om de levensreddende 

boodschap van voldoende rookmelders en het hebben van 

een vluchtplan te verspreiden.

BRANDWEERWAGENS ALS RECLAME-
BORDEN VOOR BRANDVEILIGHEID

Brandweer Brussel was het eerste brandweerkorps in Bel-

gië dat zijn wagens bestickerde met een brandveilige bood-

schap. Sinds 11 september 2015 rijden er 87 brandweer-

voertuigen en ziekenwagens in Brussel die het belang van 

rookmelders in de kijker zetten.
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In mei dit jaar koos ook de hulpverleningszone Oost 

Vlaams-Brabant ervoor om de boodschap van brandveilig-

heid te verspreiden via hun wagens. Zo werden de 8 auto-

pompen van elke brandweerpost langs beide zijden volledig 

bestickerd. Op de linkerzijde roept de gekende rookmel-

derman van FOD Binnenlandse Zaken: “Laat je leven niet in 

rook opgaan! Plaats rookmelders.” Op de rechterzijde van de 

autopomp vlucht een vrouw naar buiten door de voordeur. 

“Heb jij een vluchtplan? Wees sneller dan de rook!”

In juli werden ook 5 nieuwe kleinere voertuigen bestickerd 

om de mogelijkheid van een gratis huisbezoek door een 

brandpreventieadviseur onder de aandacht te brengen.

HVZ Oost Vlaams-Brabant stelt de bronbestanden van de 

stickers van rookmelders en een vluchtplan gratis ter be-

schikking van alle hulpverleningszones. De enige voorwaar-

de is dat het beeld niet gewijzigd wordt. Het is immers veel 

sterker als we allemaal dezelfde uniforme boodschap bren-

gen. 

Ik hoop dan ook dat alle hulpverleningszones deze kans grij-

pen. Brandweerwagens vallen immers altijd op en je ziet ze 

dagelijks in het verkeer. De brandveilige boodschap wordt 

door deze rijdende reclameborden voortdurend verspreid, 

ook naar doelgroepen die men via de normale weg niet kan 

bereiken.

Het aantal doden door woningbrand in België blijft immers 

schrikwekkend hoog. 

Hopelijk rijden binnenkort alle autopompen in Vlaanderen 

rond met de levensreddende boodschap van het belang van 

rookmelders en een vluchtplan.

Zo’n sticker maakt immers van een autopomp een echte 

multi-functionele autopomp! 

Samen naar meer brandveiligheid!
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