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: Aanvullende vragen rondom Problemen toegankelijkheid AED

Geachte heer Luijkx, beste Rien,

U stelt naar aanleiding van ons antwoord op uw brief van 3 september 2020
aanvullende vragen over de toegankelijkheid van de aanwezige AED’s binnen de
gemeente Veldhoven. U checkt of het klopt dat er AED-loze zones zijn in Veldhoven.
En als dit zo is, dan vraagt u of het college hier AED’s beschikbaar wil stellen. Ook
vraagt u om een gerichte communicatie over de toegankelijkheid van de AED’s in
Veldhoven.
Alvorens wij inhoudelijk ingaan op uw brief onze excuses voor de te late
beantwoording. Als gevolg van miscommunicatie is uw brief abusievelijk niet op de
juiste wijze afgehandeld binnen de ambtelijke organisatie, waardoor het niet is gelukt
de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn te beantwoorden.
In uw brief van 11 september 2020 stelt u soortgelijke vragen als in uw brief van 5
augustus jl. Hierin vraagt u ook naar de aanwezigheid, de toegankelijkheid en het
beschikbaar stellen van middelen voor AED’s binnen de gemeente Veldhoven.
Op de vragen gesteld in uw brief van 11 september jl. hebben wij slechts één
aanvulling nl. op de vraag over de AED-loze zone’s.
Binnen de gemeente Veldhoven maken ook wij gebruik van de informatie van
HartslagNu,nl Gebleken is dat wanneer men zoekt op deze site op gemeentenaam,
de gemeente Veldhoven geen AED-loze zone’s heeft. Zoemt men echter in op
specifieke wijken dan geeft dat een ander beeld. Dit komt doordat de spreiding van
de aanwezige AED’s binnen Veldhoven niet voldoet aan de 6-minuten regel.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.

Voor de beantwoording van de overige vragen verwijzen wij u dan ook naar ons
antwoord van 5 augustus 2020. Wij bevestigen u hiermee dat naar ons inzicht de
reeds gegeven antwoorden correct en nog steeds actueel zijn.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,
Noud Bex
secretaris

Marcel Delhez
burgemeester
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