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Hartveilig wonen in Oosterhout
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Het jaar 2015
De doelstelling om Oosterhout en de drie kerkdorpen volledig dekkend Hartveilig te maken komt in zicht.
Vijf jaar geleden bij de start is Oosterhout verdeelt in de zogenaamde 6 minuten zones.
Bij deze inventarisatie zijn er 55 zones bepaald. Deze zones zijn door ervaring aangepast. Dit heeft als
resultaat gehad dat de doelstelling van het totaal te plaatsen AED’s met tien stuks is toegenomen. Ook de
in- en uitbreidingsgebieden van woningen binnen de gemeente heeft dit veroorzaakt.
Onderstaand het overzicht met de geplaatste AED’s in dit kalenderjaar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zandheuvel 95
Sperwerstraat 3
Loevensteinlaan 161
Krijtenberg
Mispelstraat 4
Zuiderhout 100a

Boerenbond
Torenschouw
Turkse Bakker
Menorah
Neerlandia
Servicepunt Rabobank (Vervanging)

Oosterhout Hartveilig streeft nog steeds naar minimaal vijftien burgerhulpverleners binnen een 6 minuten
zone. Een van de doelstellingen is ook om hier zoveel mogelijk buurt- en wijkverenigingen bij te betrekken,
als extra stimulans vanuit sociaal oogpunt en buurtparticipatie.
Een zeer goed voorbeeld is het AED project van de buurtverenigingen in de Schilderswijk en de
Kruidenbuurt. Deze buurtverenigingen hebben de totale organisatie samen met OHV van de
AED/reanimatie training voor de buurtbewoners op zich genomen. Dit heeft als resultaat gehad dat er een
kleine 100 hulpverleners zijn opgeleid, waarvan zich een groot deel heeft aangemeld bij HartslagNu.
Dit jaar is de website volledig vernieuwd met dank aan de P&R-commissie.
Alle resultaten zijn tot stand gekomen door de inzet van de bestuursadviseurs en het bestuur. Zij komen
gemiddeld zo’n 10 keer per jaar bij elkaar voor een bestuursvergadering.
Het voltallig bestuur en de ambassadeurs hebben ook in 2015 weer prioriteiten gesteld voor 2016.
De aandacht ligt voor 2016 vooral op de uitbreidingslocaties en de blinde vlekken, waar vrijwel geen
adressen te vinden zijn voor een plaatsing. Ook het onderhoud en vervanging is een onderdeel dat in 2016
weer extra aandacht gaat krijgen.
Daarbij blijft het werven van burgerhulpverleners een aandachtspunt.
Ook het beschikbaar stellen van AED’s binnen bedrijven en de daar aanwezige bedrijfshulpverleners
activeren om burgerhulpverlener te worden gaat een speerpunt worden.
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