VRAGEN EX ARTIKEL 33 REGLEMENT VAN ORDE
Echt-Susteren, 20 april 2019
Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Echt-Susteren.
Ondergetekende stelt namens de PNES fractie de volgende schriftelijke vragen aan het college van
B&W:
Onderwerp: AED in winkelcentrum Echt en overige kernen.
Toelichting:
Het college van B&W heeft recent veel initiatieven genomen om het winkelcentrum van Echt een
impuls te geven. Onder meer de realisatie van het “Cultuurhuis Edith Stein” en de plannen rondom
“de valk” moeten er voor zorgen dat dit gebied het kloppend hart van het winkelcentrum gaat
worden, zo valt te lezen in de onlangs ontvangen raadsinformatie brief.
Deze zinspeling is niet onopgemerkt gebleven. PNES heeft diverse opmerkingen gekregen over het
ontbreken van een Automatische Externe Defibrillator (AED), die 24 uur per dag beschikbaar is, in het
winkelcentrum van Echt. Een plek waar veel mensen bij elkaar komen, ook na sluitingstijd van de
winkels bij evenementen.
Op de website van onze gemeente kunnen wij lezen “De gemeente vindt het van belang dat een
breed netwerk van mensen gebruik kan maken van een AED in de buurt. Het is ontzettend belangrijk
om snel te handelen om iemands leven te kunnen redden.”
In navolging hierop hebben wij dan ook de volgende vragen aan het college van B&W:

1) Kan het college er voor zorgen dat er op korte termijn een AED, die 24 uur per dag beschikbaar
is, wordt geplaatst in het winkelcentrum van Echt, bijvoorbeeld bij het “Cultuurhuis Edith Stein”
aan de Plats?

2) Kan het college een analyse maken op welke plaatsen in onze gemeente nog meer een AED
gewenst is. Hiertoe verwijzen wij naar de website www.hartvoorechtsusteren.nl/aed-apparaten
waarbij wij concluderen dat enkele kernen momenteel nog “dun bezaaid” zijn.

3) Is het college bereid om proactief het initiatief te nemen om een breed netwerk van AED` s te
realiseren in onze gemeente en hier ook middelen voor beschikbaar te stellen ?
Wij wachten uw beantwoording met belangstelling af!
Hartelijke groet,

Drs. J.D.M. (Jeroen) Meulenberg RA
Fractievoorzitter / Gemeenteraadslid

