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Verzenddatum 

Geachte heer, mevrouw, 

In het raadsvoorstel "Resultaten Project Brandweerzorg Haarlemmermeer-Zuid'' (200918912) 
hebben wij aangekondigd te zullen investeren in een vanuit bewoners gedragen inzet voor 
een veilige leefomgeving. Hiervoor is gekozen omdat de brandweerdekking niet tegen 
aanvaardbare kosten naar een voldoende niveau te brengen was. Anders gezegd: om de 
opkomsttijden van de brandweer naar voldoende niveau te brengen zou er een kazerne in 
het zuiden bij moeten komen. Wij hebben daarom besloten in de zuidelijke kernen mensen 
bewust te maken van de risico's op brand en te leren hoe te handelen bij brand. Dit is het 
project Community Safety (Brandveilig Leven) geworden. Tijdens dit project hebben we 
ingezet op het vergroten van bewustwording, het aanbieden van brandveiligheidschecks in 
woningen en het beschikbaar stellen van rookmelders. Zoals wij hebben toegezegd (nota 
2012.001 1546) informeren wij u hierbij over de resultaten van het project. 

Toelichting project "Community Safety" 
Bij Community Safety draait het om bewustwording van brandveiligheid in een woning. 
Brandweerinspecteurs van de Veiligheidsregio Kennemerland zijn langs de woningen 
gegaan om een inspectie naar brandveiligheid uit te voeren. Tijdens deze inspecties stond 
de overdracht van kennis centraal. Daarnaast plaatsten de inspecteurs indien nodig 
rookmelders en wezen ze de bewoners op de gevaren met betrekking tot brandveiligheid. 

Tofaal overzicht van het project 
Het project is op 7 november 201 1 van start gegaan in de plaatsen Abbenes, Buitenkaag, 
Burgerveen, Leimuiderbrug en Weteringbrug. In totaal waren 867 woningen geselecteerd 
voor het project. Voorafgaand aan dit project is er vanuit gegaan dat 70% van de mensen 
toestemming zou geven om de woningen te bezoeken 
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In de volgende tabel is af te lezen hoeveel woningen er per kern geselecteerd waren en 
hoeveel er bezocht zijn door de brandweer. 

76.2 % 
Leimuiderbrug 90.9 % 

Uit de bovenstaande tabel is af te lezen dat in totaal 73% van de geplande woningen zijn 
bezocht. 

Rookmelders 

/ aanwezig voor I rookmelders 1 geplaatste 1 woningen waar I geplaatste I 

In totaal hebben de brandweerinspecteurs 960 rookmelders geplaatst over 482 woningen 
De brandweer heeft nieuwe rookmelders geplaatst indien: 

Er geen rookmelder aanwezig was; 
e Wel rookmelders aanwezig waren, maar te weinig; 
e Wel rookmelders aanwezig waren, maar deze zo oud waren dat het 

verantwoord was om een nieuwe rookmelder te plaatsen. 

de inspectie 

Bewustzijn 
Het belangrijkste doel van dit project was om het bewustzijn van de bewoners te vergroten. 
Tijdens dit project hebben de brandweerinspecteurs het bewustzijn van de bewoners 
bepaald door middel van een brandveiligheidscheck. Tijdens deze brandveiligheidscheck 
werden bewoners gewezen op de mogelijke gevaren en risico's. Nadat het hele huis was 
doorgelopen volgde een gesprek met de bewoner. Uit deze gesprekken kregen de 
inspecteurs nog een extra indruk van het bewustzijn van de bewoners en of hier vernadering 
in optrad; al discussierend met de inspecteur. Op het inspectieformulier werd het bewustzijn 
voor- en achteraf aangegeven. Het bewustzijn vooraf was vooral gebaseerd op de ronde 
door het huis en wat de brandweer had aangetroffen. Achteraf was gebaseerd op de 
gesprekken die de brandweer had gevoerd met de bewoners. Hieruit werd opgemaakt of de 
bewoners de ernst zagen van de punten waar de brandweerinspecteurs op wezen tijdens de 
ronde door het huis. Daarnaast werd gekeken of bewoners zich bewust waren van de 
gevaren en het daadwerkelijk wilden veranderen. 

voor de rookmelders 
inspectie 1 voor 

rookmelders 
zijn geplaatst 

rookmelders 
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Uiteindelijk zijn alle gegevens van de inspectieformulieren met betrekking tot het bewustzijn 
verzameld en daar zijn de volgende gegevens uit gekomen: 

Uit de tabel blijkt dat het aantal bewoners met geen of een beperkt bewustzijn is afgenomen 
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een stijging van het aantal bewoners met een goed 
bewustzijn van maar liefst 39%. Na de inspecties hebben in totaal 1339 van de 1536 
bewoners een goed bewustzijn. Dit komt neer op 87%. De cijfers uit de tabel zijn gebaseerd 
op het aantal bewoners in plaats van het aantal huishoudens, om zo een concreter beeld te 
krijgen van het aantal mensen dat bereikt is met het project. 

Eindwaardering: 

Matig (score 30-48) 8,7% 
Slecht (score > 48 ) 0,9% 

In de bovenstaande tabel is te zien dat van de 633 huizen die geïnspecteerd zijn 570 huizen 
met een goed beoordeeld zijn. Dit is 90%. 

Conclusie van het project 
Wij zijn tevreden met de resultaten van het project. Uit de resultaten is gebleken dat het 
brandveiligheidbewustzijn van de bewoners sterk verbeterd is door de huisbezoeken. Naast 
het bewustzijn is de zelfredzaamheid van de bewoners ook vergroot, omdat ze door de 
rookmelders op tijd gealarmeerd worden in geval van brand. De brandweerinspecteurs 
gaven aan dat juist de één-op-één gesprekken de grootste invloed hebben op het bewustzijn 
van de bewoners. 
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De brandweer heeft tijdens de inspecties in totaal 960 nieuwe rookmelders geplaatst over 
482 huizen. Dat komt neer op ongeveer 2 rookmelders per woning. Uit de resultaten blijkt 
dat voorafgaand aan de inspecties al 462 huizen over rookmelders beschikten, toch zijn er 
nog bij 482 huizen nieuwe rookmelders geplaatst. Hieruit kunnen we concluderen dat er 
vaak rookmelders niet goed functioneerdelincorrect geplaatst waren, aan vervangen toe 
waren of dat er te weinig rookmelders in de woning aanwezig waren. 

Gezien de goede resultaten zijn wij voornemens om dit project een vervolg te geven. Deze 
zomer zullen wij definitief bepalen of en hoe wij dit vorm gaan geven. Hierover zullen wij u 
separaat informeren. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, d e 0  rgerneester, \L 




