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Hartveilig wonen in Oosterhout

_______________________________________________________________________________________

Het jaar 2017
De doelstelling om Oosterhout en de drie kerkdorpen volledig dekkend Hartveilig te maken is
inmiddels afgerond.
Er zijn nu 65 AED’s waarbij rekening is gehouden met de in- en uitbreidingsgebieden van
woningen binnen de gemeente Oosterhout.
Onderstaand het overzicht met de geplaatste AED’s in dit kalenderjaar:
1. Kapucijnerhof 33
2. Provincialeweg 207
3. Ridderstraat / Bredaseweg

1e flat
woonhuis
op paal op het kruispunt

Op 28 september is de 65e AED officieel geplaatst door wethouder Marian Witte en de voorzitter
van Oosterhout Hartveilig, nadat deze met een ambulance door haar was gebracht.
Dagvoorzitter de heer Jaap Oomen interviewde vervolgens wethouder mevrouw Witte, voorzitter
Leo van Bijnen, cardioloog dhr. de Haan, een hulpverlener en een gereanimeerd persoon.
Daarna werd de plaatsing van de 65e AED feestelijk afgesloten met een drankje en een hapje.
Uiteraard is door Oosterhout Hartveilig hieraan vooraf veel gedaan om dit in heel Oosterhout onder
de aandacht te brengen.
Oosterhout Hartveilig streeft naar minimaal 15 hulpverleners binnen een 6 minutenzone.
De focus van het bestuur ligt het komende jaar dan ook op het werven van voldoende
hulpverleners.
We willen ook zoveel mogelijk buurt- en wijkverenigingen hierbij betrekken, als extra stimulans
vanuit sociaal oogpunt en buurtparticipatie.
Vooraf aan de plaatsing van de 65e AED hebben ook burgemeester, wethouders en leden van de
gemeenteraad de reanimatiecursus gevolgd, wat extra publiciteit gaf.
De prioriteit van het bestuur en de ambassadeurs ligt ook in 2018 nog op het werven van en
cursussen geven aan burgerhulpverleners.
Ook herhalingscursussen en inzetbaar houden van reeds eerder opgeleide burgerhulpverleners
zal de aandacht krijgen.
Daarnaast wordt er uiteraard ook aandacht gegeven aan het goed inzetbaar houden van de AED’s
d.m.v. controles en periodiek onderhoud.
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