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Kerncijfers Veiligebuurt app
•
•
•
•

200.000 aangesloten gebruikers
7.000 buurtgroepen
11.000 straatgroepen
In alle gemeentes gratis beschikbaar

Wij zetten al deze gebruikers in om andere
(kwetsbare) bewoners te helpen
bij een woningbrand!

Probleem
•
•
•

2,1 miljoen 75-plussers in 2030 *
Ouderen willen (en moeten) langer zelfstandig thuis wonen *
38% van ouderen is kwetsbaar *

•
•
•

2,5x zoveel 65-plussers en 6,5x niet zelfredzame ouderen sterven bij woningbrand **
50% van alle slachtoffers is niet zelfredzaam **
Grootste deel woningbranden bij (sociale) huurwoningen **

•
•
•

Bij fatale woningbrand had slechts 20% een werkende rookmelder **
Woningbrand zelden door bewoners ontdekt, maar door buren en voorbijgangers **
5 minuten na ontstaan woningbrand wordt deze gemeld **

Oplossing
•
•
•
•

Betaalbare brandmelder koppelen aan de Veiligebuurt app***
Bij woningbrand (bij niet zelfredzame oudere) automatisch de buurtgenoten alarmeren
(Vitale) buurtgenoten kunnen eerste hulp bieden, brand valideren en brandweer bellen
Hierdoor wordt woningbrand sneller gemeld en hogere overlevingskans.

Pilot plan
•
•
•
•
•
•

Bestaande rookmelder aanpassen zodat het alarm “in the cloud” gedeeld kan worden
Koppeling van rookmelder signaal aan buurtplatform Veiligebuurt
Optioneel kan alarm ook gedeeld worden met instanties
(bijv. thuiszorg, woningbouw, brandweer, RTIC)
35 rookmelders worden geplaatst bij (niet zelfredzame) bewoners
Veiligebuurt buurtplatform wordt uitgerold in buurt
Meerdere “simulaties van woningbrand” in paar maanden tijd om effect te meten (reactie
buurt, veiligheidsgevoel bewoner)

* Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2018): Programma Langer Thuis
** Brandweeracademie/ Instituut voor Fysieke Veiligheid (2018): 10 jaar fatale woningbranden onderzocht
*** Diverse technisch oplossingen worden onderzocht, Doel consumentenprijs 30 a 40 euro

Wat is Veiligebuurt

Buurtpreventie en lokaal nieuws
Ontvang belangrijke “Alerts” van je buren, Politie, Burgernet, Amber Alert en
meer…. Verdacht persoon gezien? Help een heterdaadje te pakken en deel een
signalement of een vluchtrichting zodat de Politie de dader snel weet te vangen.
Woninginbraak in de buurt? Je hoort het allemaal via de Veiligebuurt app.
Blijf op de hoogte en wees samen alert, want buurtpreventie voorkomt 30% van
de inbraken. Via deze app communiceer je makkelijk met je buurt, ook als je
elkaar nog niet kent en zonder je 06-nummer zichtbaar te maken voor iedereen.

“Onze heterdaadkracht is groter en via deze manier van samenwerken
kunnen wij beter aanrijden en de situatie oplossen. Ik raad collega’s dan
ook aan om samen te starten met een zelfde vorm van digitale
samenwerking met buurtbewoners”
Tomas Sluiter, Wijkagent in Hedel en Hoenzadriel

Ouderen zijn oververtegenwoordigd in de
brandslachtofferstatistieken. Daarnaast is bijna
de helft van de slachtoffers beperkt of niet
zelfredzaam.
Voor mensen die beperkt of niet zelfredzaam zijn,
zijn rookmelders alleen onvoldoende effectief.
Deze mensen kunnen namelijk niet snel genoeg
vluchten. **
Lector Brandpreventie René Hagen

De Nederlandse bevolking vergrijst. Nu zijn er 1,3 miljoen mensen
ouder dan 75, in 2030 zullen dat er 2,1 miljoen zijn en in 2040
maar liefst 2,5 miljoen. Van de huidige 75-plussers woont 92%
procent zelfstandig [...], maar volgens het SCP is zo’n 38 procent
van deze groep kwetsbaar.
Als gevolg hiervan zullen er in 2030, 1 miljoen ouderen kwetsbaar
zijn […].
Door de toenemende vergrijzing zal de vraag van ouderen naar
een geschikte woning toenemen. We staan door al deze
ontwikkelingen met zijn allen voor een enorme opgave. *
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