POP UP STORE
VEILIGHEID

Programma
Nieuwe Markt 40
Roosendaal

9 t/m 21 september 2019
roosendaal.nl/popupveiligheid

Beleef de impact van brand, veiligheid
en ondermijning in de Roosendaalse
pop up store
Het lijkt vaak makkelijk, maar in de praktijk blijkt dat we onze
eigen veiligheid niet altijd goed voor ogen hebben. Daar kun je
iets aan doen. In de tijdelijke ‘winkel’ aan de Nieuwe Markt 40
kun je op een interactieve manier alles te weten komen over
veilig leven in en om je woning, buurt en wijk. Denk daarbij aan
brandveiligheid, inbraakpreventie maar ook aan informatie over
criminaliteit en ondermijning.

Impact van brand
In de pop up store beleef je
met behulp van decorstukken,
foto’s en virtual reality-brillen
de impact die een brand heeft
op een (gezins-)leven. Ook andere
partijen die zich bezig houden
met een veilige situatie in en om
huis zijn aanwezig. Vraag je je af
of je huis wel (brand)veilig is?
Dan kun je een homesafetycheck
laten doen door onze brand
veiligheid ambassadeurs.
Veilig in buurt en wijk
Babbeltrucs, verdachte situaties,
inbraakpreventie. De vrijwilligers
van Buurtpreventie Roosendaal
vertellen je over hun werk in
straten, wijken en dorpen.
En ze dagen je uit: herken jij
de zakkenroller die rondloopt
op straat?

Ondermijning
Naast de fysieke veiligheid zijn
er ook experts die je vertellen
over ondermijning. Er is een
ondermijningscontainer van
bureau Drugszaken waarin je
alles te weten komt over diverse
soorten drugs en andere zaken
die met ondermijning te maken
hebben. Ook is er de virtual reality
experience met driedimensionale
beelden van een drugslab.
Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
11:00 - 16:00 uur
Meer informatie
roosendaal.nl/popupveiligheid

Programma
Maandag 9 september
> Opening door burgemeester
Niederer om 15:30 uur

Maandag 16 september
> Brandveiligheid

Dinsdag 10 september
> Brandveiligheid
> Bus Boost

Dinsdag 17 september
> Brandveiligheid

Woensdag 11 september
> Kantelwagen,
Veilig Verkeer Nederland
> Buurtpreventie
> Brandveiligheid ambassadeurs
11:00 uur - 13:00 uur

Woensdag 18 september
> Kantelwagen,
Veilig Verkeer Nederland
> Buurtpreventie

Donderdag 12 september
> Brandveiligheid
> Bus Boost
> Brandveiligheid ambassadeurs
11:00 uur - 13:00 uur

Donderdag 19 september
> Brandveiligheid

Vrijdag 13 september
> Ondermijningscontainers
Cocaïne en Hennep
Bureau Drugszaken

Vrijdag 20 september
> Virtual Reality Experience
Hennep en Synthetische drugs

Zaterdag 14 september
> Brandveiligheid
> Buurtpreventie

Zaterdag 21 september
> Brandveiligheid
> Bus Boost
> Brandveiligheid ambassadeurs
11:00 uur - 13:00 uur
Programma Handhaving
Kijk op roosendaal.nl/
popupveiligheid voor het volledige
programma van Team Handhaving

Activiteiten

Brandveiligheid

Bus Boost

Ervaar in de pop up store het uit
branden van een slaapkamer en
hoor wat je kunt doen om jouw
huis zo brandveilig mogelijk te
maken.

Bezoek de grote Amerikaanse
schoolbus waarin de jongeren
werker van de gemeente
Roosendaal vertelt over het
werk in de wijk.

Wanneer?

Wanneer?

> Dinsdag 10 september
> Donderdag 12 september
> Zaterdag 14 september
> Maandag 16 september
> Dinsdag 17 september
> Donderdag 19 september
> Zaterdag 21 september

> Dinsdag 10 september
> Donderdag 12 september
> Zaterdag 21 september

Pop up store Veiligheid
Kantelwagen
Veilig Verkeer Nederland

Buurtpreventie

Hoe kom je uit een auto als
deze ondersteboven hangt?

Herken jij de zakkenroller?
De vrijwilligers van Buurtpreventie
Roosendaal vertellen je over
veiligheid op straat.

Wanneer?

Wanneer?

> Woensdag 11 september
> Woensdag 18 september

> Woensdag 11 september
> Zaterdag 14 september
> Woensdag 18 september

Activiteiten
Brandveiligheid
Ambassadeurs

Ondermijningscontainers
Cocaïne en Hennep

De ambassadeurs Brandveilig
Leven vertellen over brand
veiligheid in en om de woning.
Wat kun je doen om brand te
voorkomen, tijdig te ontdekken
of te ontvluchten?

Wat is ondermijning? Wat is
een drugslab? Hoe ruikt hennep?
Welke gevaren brengt het
met zich mee? Ervaar het in
de Ondermijningscontainer.

Wanneer?

Wanneer?

> Woensdag 11 september
van 11:00 tot 13:00 uur
> Donderdag 12 september
van 11:00 tot 13:00 uur
> Zaterdag 21 september
van 11:00 tot 13:00 uur

> Vrijdag 13 september

Pop up store Veiligheid
VR Experience Hennep
en Synthetische drugs

Programma Handhaving

Je staat in een kamer vol met
poeders, vaten, zuren en chemi
caliën. De ruimte is rommelig en
vies. Ervaar met driedimensionale
beelden een drugslab.

Team Handhaving van de
gemeente Roosendaal hanteert
een eigen programma gedurende
de Pop up store Veiligheid.

Wanneer?

Wanneer?

> Vrijdag 20 september

Kijk op roosendaal.nl/
popupveiligheid voor
het volledige programma
van Team Handhaving

Ga voor meer informatie naar roosendaal.nl/popupveiligheid

