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Geachte leden van de gemeenteraad, 

In de begrotingsvergadering van november 2013 stelde u vragen over de stand van zaken m.b.t. het 
A E D - netwerk in Gulpen- Wittem. Middels deze raadsinformatiebrief brengen wij u graag op de hoogte 
van de ontwikkelingen van juli 2013 tot heden. 

De start 
Eind augustus 2013 is er gestart met een startbijeenkomst in Partij. Deze bijeenkomst was bedoeld 
om inwoners te informeren over de veiligheid, de werking en de opbouw van een A E D - netwerk in de 
gemeente. Met bijna 80 bezoekers wordt er terug gekeken op een succesvolle aftrap. 

Kartrekkers melden zich bij de gemeente 
Na de startbijeenkomst zijn in verschillende kernen enthousiaste 'trekkers' actief geworden. Er is af
gesproken dat iedere kern minstens 10 vrijwilligers dient te verzamelen. Zijn deze 10 vrijwilligers ge
vonden, dan wordt er een opleiding verzorgd en een AED geplaatst. De vrijwilliger moet zichzelf ver
volgens zelf aanmelden op Hartslag.nu. Hartslag.nu zorgt ervoor dat een vrijwilliger via een sms wordt 
opgeroepen bij een incident. Wanneer een vrijwilliger die een opleiding heeft gevolgd zich niet aan
meldt, wordt hij/ zij benaderd dit op korte termijn te doen. 

Informatiebijeenkomsten per kern 
De kartrekkers uit bovenstaande alinea organiseerden samen met de gemeente, waar nodig, informa
tiebijeenkomsten. Deze werden georganiseerd per kern. Tijdens deze bijeenkomsten werden op lo
kaal niveau nog meer vrijwilligers geënthousiasmeerd. Op dit moment hebben de kernen Epen en 
Mechelen nog geen A E D - netwerk. Alle andere kernen hebben een A E D (of meerdere ) met een actief 
vrijwilligersnetwerk. 
In Mechelen volgt de informatiebijeenkomst op 11 december. Epen zal in januari worden benaderd. In 
januari zal in de kern Gulpen nog een informatiebijeenkomst worden gehouden om extra vrijwilligers te 
werven. 

De cijfers 
Om u inzicht te geven in de stappen die in de periode augustus- november zijn gemaakt, is onder
staand overzicht toegevoegd met het aantal vrijwilligers op december 2012 vergeleken met de nieuwe 
aantallen (meetmoment oktober 2013). 
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G E M E E N T E 

Gulpen-Wittem 

Kern Inwoners *Vrijwiligers 
December 2012 

**Vrijwilligers 
Oktober 2013 

Gulpen 3660 7 27 

Wijlre 2070 4 17 
Eys 1540 44 46 

Mechelen 1490 6 16 
Partij-W ittem 770 2 8 
Nijswiller 750 o MHBHHI 19 
Epen 740 3 8 

Reijmerstok 580 1 2 
Slenaken 380 0 35 

Wahlwiller 380 0 5 

* bron Hart voor Limburg nulmeting Gemeente Gulpen -Wittem 

** bron Hart voor Limburg Marap (niet helemaal bijgewerkt, update december 2013) 

In december waren er in totaal 67 vrijwilligers aangemeld op Hartslag.nu. In oktober 2013 zijn dit er 
183. 

De AED's 
In overleg met de eigenaren zijn, waar nodig, AED 's van binnen naar buiten verplaatst. Daarmee zijn 
een aantal reeds bestaande A E D ' s openbaar geworden. Op een aantal andere plaatsen zijn AED 's 
gekocht en in de kernen op centrale plaatsen opgehangen. 
In januari zal een drietal AED 's worden gekocht voor de kern Gulpen. Deze worden gefinancierd door 
de Woningstichting Gulpen. 

Gulpen-Wittem Hartveilig 
Er wordt natuurlijk gestreefd naar een Hartveilige gemeente. Hartveilig betekent binnen de gemeente 
^ Vo van de inwoners vrijwilliger is en dat zo'n vrijwilliger binnen de wettelijk toegestane afstand een 
A E D voorhanden heeft. Op basis van bovenstaande cijfers kunt u berekenen dat dit percentage is be
reikt. Als bijlage van deze brief vindt u een overzicht van de stanciyafí zaken in de Zuid- Limburgse 
gemeenten. De blauwe gemeenten zijn hartveilig, zo ook GulpejKvVittem. Daarmee behoort Gulpen-
Wittem tot 1 van de 5 hartveilige gemeenten in Zuid- Limburg^ 

Wij hopé Į tu hiermee voldoende te hebben geïnformeerd;, 

Burgerhėester en Wethouders van Gulpen 
de secretaris, de bur 

K.H. Jéurissen 
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