














































ENQUÊTE ROOKMELDERS
(Je kan de enquête ook digitaal invullen op www.poperinge.be/rookmelder)

Aan de hand van enkele vragen willen we graag te weten komen hoe we toekomstige campagnes rond het belang van 
rookmelders in woningen in Poperinge moeten aanpakken. Daarom vragen we graag enkele minuten van je tijd om 
volgende vragen te beantwoorden. 
De ingevulde enquête mag je deponeren in de bus die bij het onthaal van het stadhuis staat opgesteld.
Wie de enquête invult, maakt kans op een van de vijf gratis rookmelders!

Waar woon je?
 Poperinge-centrum
 Reningelst
 Watou
 Roesbrugge-Haringe
 Proven
 Krombeke

Het is belangrijk dat alle leden van het gezin, jong 
en oud, goed weten wat er moet gebeuren als een 
rookmelder een signaal heeft. Vooraf moeten er af-
spraken gemaakt worden en moet er geoefend wor-
den. Hoe ziet je gezinssamenstelling eruit?
Aantal kinderen (0-6 jaar) ....... 
Aantal kinderen (7-17 jaar) .......
Aantal jongvolwassenen (18-30 jaar) .......
Aantal volwassenen (31-60 jaar) .......
Aantal jongsenioren (61-70 jaar) .......
Aantal senioren (71+ jaar) .......

In welk type woning woon je?
 Rijwoning
 Halfopen bebouwing
 Vrijstaande woning
 Appartement
 Andere: ………………………………………………………

Indien je graag bijkomende preventietips wil, kan 
je hier je naam en e-mailadres noteren.

 Voor- en familienaam: ………………………………..…
…………………………………………...............................

 E-mailadres: ……………………………………......………
……………………………………………………....................

Wil je kans maken op een van de vijf gratis rook-
melders? Vul je adres in. Enkel inwoners van 
Poperinge komen hiervoor in aanmerking.

 Adres: …………………………………………………………..
............................................................................
...........................................................................

Ben je eigenaar of huurder?
 Eigenaar
 Huurder

Wanneer werd je woning gebouwd of voorzien van 
een grondige renovatie?

 Voor 1992
 Tussen 1992 en 2002
 Tussen 2003 en 2012
 Na 2012
 Geen idee

Heb je reeds een of meerdere rookmelders?
 Ja, één
 Ja, één op elk verdiep
 Ja, meer dan één op elk verdiep
 Nee

Enkel te beantwoorden indien je beschikt over 
een of meer rookmelders: waar heb je reeds een 
rookmelder opgehangen?

 Badkamer
 Gang (boven)
 Garage
 Hal (beneden)
 Kelder
 Keuken
 Living
 Slaapkamer
 Stookruimte
 Wasplaats (wasmachine, droogkast...)
 Anders: …………………………………………………………

Tenslotte, test je regelmatig de rookmelder(s)?
 Ja, eenmaal per maand
 Ja, sporadisch
 Neen, eigenlijk bijna nooit


