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CAMPAGNE Brandweer en gemeente in actie voor brandveiligere buitengebieden van Stein

Brandmelder als bewustworder
540 huishoudens in het afgelegen Steinse gebied Meers
werden gisteren getracteerd
op gratis rookmelders.
door Jos van den Camp

Z

e had al een blusdeken in
de keuken en inderdaad
ook een brandmelder.
Maar of die laatste nog
helemaal in orde is, vraagt Petra
Lemmens uit de Kloosterstraat in
Meers zich nu hardop af.
Zij is deze zaterdagochtend de eerste die bezoek krijgt van burgemeester Marion Leurs van Stein,
vertegenwoordigers van de vrijwillige brandweer van Stein en leden
van het DOP Meers. Leurs stapte
zelf op het trapladdertje om nabij
het trapgat van de woning de eerste rookmelder te installeren.
De aanrijtijden van de brandweer
naar het Steinse buitengebied in
Klein Meers, Groot Meers, Veldschuur en Maasband overschrijden
de norm van maximaal acht tot
tien minuten, zegt René Frissen,
coördinator van het preventieproject Brandveilig Leven. „Voordat de
brandweermensen bij een melding
op de kazerne zijn duurt het al zes
minuten. Vervolgens zijn we pas
na - ik schat - elf minuten in totaal
op de plek van de brand. Als je bedenkt dat een brand in Nederland
pas na gemiddeld veertien minuten wordt opgemerkt, ben je pas na
een half uur effectief aan het blussen”, legt Frissen het belang uit van
deze campagne, die overigens
10.000 euro kost en door de gemeenteraad is geëntameerd. „Als

Burgemeester Marion Leurs (links) hing persoonlijk een rookmelder op in het huis van Petra Lemmens.
het goed is worden branden eerder
opgemerkt en zijn we dus eerder
ter plekke”, zegt Frissen die zich
geen branden met fatale afloop in
het buitengebied kan herinneren.

Volgens burgemeester Leurs is de
campagne bij uitstek geschikt om
nu ook aandacht te vragen voor
brandpreventie. „Je komt met de
brandmelder bij de mensen thuis

en kunt meteen een praatje maken
om mensen zelf aan te sporen
maatregelen te nemen”, zegt zij.
Frissens medewerkers laten daartoe
een folder met 33 handige tips ach-
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ter. Maakt u het filter van de afvoer
van de droger na ieder gebruik stofvrij? is een van de vragen daarin.
„Je denkt er normaal gesproken
echt niet aan hè”, besluit Frissen.

