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Geachte heer Meulenberg,
Op 20 april 2019 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over het
ontbreken van een AED in winkelcentrum Echt en overige kernen.
Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.
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:

Vraag 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?

Antwoord:

Het college heeft de taken t.a.v. de plaatsing, het onderhoud en de
(herhalings)opleidingen tot vrijwillige AED-bedienaren in handen gegeven van de
Stichting Hart voor Echt-Susteren. Het college zal in overleg treden met deze
stichting om te komen tot een 24/7-bereikbare AED in het winkelcentrum Echt.
Hiertoe kan het college desgewenst een aanvullende bijdrage verstrekken t.b.v.
de aanschaf van een vandaalbestendige AED-buitenkast met venster. Op het
Urselinenplein hangt ook een AED, die echter alleen tijdens openingsuren van de
betreffende winkel toegankelijk is. Nagegaan wordt of deze buiten gehangen kan
worden en zodoende 24 uur per dag beschikbaar is.

Vraag 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.

Antwoord:

Het college zal met hulp van de Stichting Hart voor Echt-Susteren een analyse
maken van de plaatsen waar een AED wenselijk en zinvol is.

Vraag 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 ?

Antwoord:

Onze gemeente heeft dankzij subsidies aan de Stichting Hart voor Echt-Susteren
een netwerk van AED's en vrijwilligers (AED-bedienaren) beschikbaar. Dit is
relatief goed geregeld in de regio. Daar waar aanvulling nodig is, zullen wij in
overleg met de Stichting op zoek gaan naar pragmatische oplossingen.

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders gemeente Echt- Susteren,

Drs. G.W.T. van Balkom
secretaris

burgerrfeester
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