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lnleiding
Om bewuster te worden van het altijd aanwezige brandgevaar in en om huis, opent de gemeente
samen met de brandweer (veiligheidsregio) eind oktober een pop-up store in Zevenbergen. Hier
kunnen inwoners van de gemeente Moerdijk zes dagen terecht voor informatie. Naast brandpreventie
is er ook aandacht voor inbraakpreventie, buurtpreventie en kunnen vragen in de volle breedte van het
thema veiligheid worden gesteld.

lnhoud
ln de pop-up store beleven bezoekers met behulp van decorstukken, foto's en virtual reality-brillen de
impact die een brand heeft op een (gezins-)leven. Medewerkers van de brandweer en gemeente zijn
aanwezig om bezoekers te informeren en te adviseren over onveilige situatie in en het huis. Daarnaast
zijn op bepaalde tijden ook de wijkagent, boa en het bedrijf lnbraakproof aanwezig om inwoners te
informeren. Ze kunnen onder het genot van een kopje koffie in gesprek gaan met diverse
deskundigen over de veiligheid in en rond het huis. Dit alles met als doel om het veiligheidsbewustzijn
van onze inwoners te vergroten.
Openingstijden
De pop-up store aan de Zuidhaven 173a in Zevenbergen (naast de Bruna) is vanaf donderdag 26
oktober tot en met zaterdag 4 november 2017 iedere donderdag tot en met zaterdag geopend. Elke
dag van 1 I .00 uur tot 16.00 uur. ledereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen. De
store zal officieel worden geopend op 26 oktober 2017 om 13.30 uur door burgemeester Klijs. Wij
nodigen u hiermee van harte uit om hierbij aanwezig te zijn of de store op een later moment te
bezoeken.
Op de vrijdagen en zaterdagen zal ook de brandweer van post Zevenbergen demonstraties geven.
We maken de pop-up store bekend via de Moerdijkse Bode, Facebook, website en gaan ter plaatse
mensen naar binnen praten. Ook zijn er scholen aangeschreven om een kijkje te komen nemen.

Bijlagen:
Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd
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