BurgerPartij Veldhoven
AANVULLENDE
Artikel 42-vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders
11 september 2020

Onderwerp:
Problemen rondom toegankelijkheid AED (Automatische Externe Defibrillator)
Geacht College,
Naar aanleiding van uw beantwoording op onze vragen d.d. 3 september 2020,
hebben wij nog enkele aanvullende vragen.
Bij vraag 3, geeft u als antwoord:
“Gezien de beschikbare informatie is een onderzoek naar voldoende vrij
toegankelijke AED niet nodig. De Hartstichting heeft samen met HartslagNu in
kaart gebracht waar de AED-loze zones zich bevinden. Deze informatie laat
zien dat binnen de gemeente Veldhoven geen AED-loze zone’s zijn en er
voldoende AED’s aanwezig zijn die dag en nacht bereikbaar en aangemeld zijn.”
Wellicht heeft u andere informatie dan wij. Op onderstaande printscreen van de site
van HartslagNu te zien is, heeft Veldhoven toch echt rode cirkels. Deze cirkels geven
aan dat daar een AED-loze zone is.
Aanvullende vraag 1:
Volgens onze gegevens is er dus wel AED-loze zone’s in Veldhoven. Klopt dit
of heeft u andere informatie waaruit het tegenovergestelde blijkt? Zo ja, kunt u
ons deze informatie toesturen?
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Bij vraag 4, geeft u als antwoord dat de dekking binnen Veldhoven voldoende is. Uit
het bovenstaande blijkt dat dit niet zo is.
Aanvullende vraag 2:
Is het college bereid om voor de AED-loze zone’s, zoals aangegeven op de
kaart van HartslagNu, AED’s ter beschikking te stellen?
Verder geeft u in uw beantwoording aan dat u het belangrijk vindt dat de wijken zelf
hierin regie en verantwoordelijkheid nemen.
Daarnaast is gebleken dat niet alle AED’s in Veldhoven aangemeld zijn en dus in
feite niet bestaan volgens HartslagNu.
Aanvullende vraag 3:
Is het college bereid om een communicatietraject op te starten waarbij de
volgende onderwerpen aan bod komen:
1. Het belang van AED’s en de inrichting van de zogenaamde 6minutenzone’s.
2. De oproep aan de bewoners van de wijken van de AED-loze zone’s om,
in navolging van andere wijken, crowdfundingacties te houden om er
voor te zorgen dat er een AED aangekocht kan worden.
3. De oproep aan eigenaren/beheerders van niet aangemelde AED’s om
deze alsnog aan te melden bij HartslagNU zodat ze toegankelijk worden
voor de burgerhulpverleners.

Met vriendelijke groet,
BurgerPartij Veldhoven,
Rien Luijkx

