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Rookmelders voor alle Dordtenaren 
 
Geacht college, 
 
 Op 1 juli 2022 moet in iedere woning - conform landelijke regelgeving - een rookmelder hangen.  
Sinds 2003 zijn rookmelders in nieuwbouwhuizen al verplicht en dat wordt over een half jaar dus ook 
verplicht voor alle bouwlagen van bestaande bouw. 
Beter Voor Dordt begrijpt de regelgeving, ook voor bestaande bouw zeer goed. Een rookmelder kan namelijk 
levens redden.  
Bij veel mensen roept het echter ook vragen op. Bijvoorbeeld qua kosten, maar ook hoe en wie de rookmelder 
voor hen kan bevestigen. Daarnaast zijn er ook mensen die nog helemaal niet bekend zijn met de nieuwe 
regelgeving. 
Beter Voor Dordt verzoekt het college om in samenspraak met de Veiligheidsregio een campagne te starten 
over deze nieuwe richtlijnen, om daar waar mensen dit niet zelf kunnen betalen, bij te springen en hen te 
voorzien van rookmelders. Bij de uitwerking vragen wij u zorg te dragen dat bij bewoners die niemand in hun 
omgeving hebben om op terug te kunnen vallen, de rookmelders ook bevestigd/gemonteerd worden. 
 
Wij hebben de volgende vragen: 
 
1. Bent u bereid om samen met de Veiligheidsregio een campagne op te starten om meer bekendheid te 

geven aan de regelgeving rondom het verplicht plaatsen van rookmelders op alle bouwlagen in bestaande 
bouw? 

2. Bent u bereid om daar waar nodig financieel bij te springen en mensen die dit niet zelf kunnen betalen 
voor 01-07-2022 te voorzien van rookmelders? Zo nee, waarom niet? 

3. Bent u ermee bekend dat de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond in 2019 ruim 12.000 rookmelders 
gratis heeft verstrekt ten behoeve van woningen in Schiedam? Zo ja en nee, kan onze Veiligheidsregio ook 
zo’n actie organiseren? 

4. Bent u bereid om mensen die niemand in hun omgeving hebben om op terug te kunnen vallen, er zorg voor 
te gaan dragen dat de rookmelders ook bevestigd/gemonteerd worden? Zo nee, waarom niet? 

5. Bent u bereid om ook aandacht te besteden aan doven en slechthorenden die een rookmelder niet (goed) 
kunnen horen en hen te informeren over alternatieve technische oplossingen die hierin voorhanden zijn? 

6. Bent u bereid om dit “actieplan” van Beter Voor Dordt te omarmen? Zo nee, waarom niet? 
 
Beter Voor Dordt ziet uw (re)actie met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Beter Voor Dordt  

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 


