
NIEUWSBRIEF  januari 2017 

Allereerst wenst het bewonerscomité alle bewoners een 
heel goed en gelukkig 2017 toe. Het bewonerscomité zal 
zich ook dit jaar inzetten om het algemeen belang van de 
bewoners in Heimolen en omgeving te behartigen. U 
kunt op ons rekenen!  Dit keer heeft de nieuwsbrief één 
speciaal onderwerp voor de bewoners van Heimolen: 
 

Onderzoek naar mogelijkheden voor het plaat-

sen van een AED defibrillator op Heimolen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie. 
Bewoners van Heimolen hebben aan het bewonerscomité gevraagd of er op Heimolen een AED apparaat aanwezig is of even-
tueel geplaatst zou kunnen worden. Het bewonerscomité heeft de vraag opgepakt en is er mee aan de slag gegaan. 
Op camping ‘Uit en thuis’ is een AED defibrillator aanwezig en in principe ook beschikbaar voor omwonenden. 
Het bewonerscomité wil nu onderzoeken of het plaatsen van een AED apparaat op Heimolen zelf mogelijk is. 
 
Uit informatie van de gemeente  blijkt dat er geen subsidie of een andere vorm van financiële ondersteuning gegeven wordt 
vanuit de gemeente. De gemeente gaat uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de bewoners en stelt dat parti-
culieren de aanschaf van een AED apparaat zelf dienen te bekostigen en ook zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud.   
 
Het bewonerscomité heeft vervolgens  voor meer informatie contact gezocht met de Stichting AED Bergen op Zoom en de 
EHBO-vereniging.  

- Het meeste effect. Het gebruik van een AED apparaat heeft het meeste effect als dit binnen de 6 minuten gebeurt. 
Gunstig hierbij is als het apparaat binnen een afstand van 500m op een centrale plaats op Heimolen bereikbaar is. 

- Vrijwilligers. Ook is het van belang dat een aantal (6 of 7) vrijwilligers op Heimolen een basiscursus hebben gevolgd 
voor het gebruik van het AED apparaat, zodat in geval van nood snel iemand oproepbaar is en ter plaatse kan zijn.  

- Kosten. De eenmalige kosten voor aanschaf van één AED apparaat met bijbehorende kast zijn ongeveer € 2000,-. 
Hierbij komen dan nog de jaarlijkse kosten voor het onderhoud. 

Onderzoek. 
Een AED apparaat kan voor alle bewoners van Heimolen van belang zijn. Daarom dit onderzoek onder alle bewoners van 
Heimolen. Het bewonerscomité wil graag van u weten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij vragen u deze week eens rustig na te denken over bovenstaande vragen en de antwoorden in te vullen. In week 3 (vol-
gende week) komt er een lid van het bewonerscomité persoonlijk bij u langs. Hij/zij zal u vriendelijk vragen om de ingevulde 
nieuwsbrief mee terug te geven.  In de vergadering van het bewonerscomité van 21 januari a.s. zullen de uitkomsten van dit 
onderzoek en de mogelijkheden tot aanschaf van een AED apparaat op Heimolen verder besproken worden. 
Het bewonerscomité ziet uw reactie met belangstelling tegemoet en dankt u al vast voor de genomen moeite. 
 

Informatie via de website: blijf op de hoogte! 
Een aantal bewoners heeft in het verleden hun emailadres aan het bewoners-
comité doorgegeven. Telkens als er nieuwe informatie op de website van het 
bewonerscomité wordt geplaatst krijgen deze bewoners automatisch een upda-
te bericht. Wilt u ook op de hoogte blijven en hebt u uw emailadres nog niet 
doorgegeven. Doe dit dan aan het lid van het bewonerscomité dat bij u langs 
komt. Zo blijft u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen m.b.t. de onder-
werpen  waarvoor het bewonerscomité zich inzet in uw woonomgeving. 

 
 

 

 
met vriendelijke groet, 
 
Bewonerscomité Heimolen 
p/a Heimolen 31 
4625 DC Bergen op Zoom 
info@heimolen.eu 
www.heimolen.eu 
bank: NL16 INGB 0004994941 
 

 

 

- of u als bewoner van Heimolen bereid bent om éénmalig een vrijwillige        Streep het foute antwoord door: 
bijdrage te geven van  € 35,- voor de aanschaf van een AED apparaat.  → → ja nee 

- of u AED gecertificeerd bent . → → → → → → ja nee 
- of u bereid bent om als vrijwilliger een basiscursus te volgen  

om in geval van nood oproepbaar te zijn. → → → → → ja nee 
- of u bereid bent om in een team van vrijwilligers met regelmaat  

het AED apparaat ter plaatsen te controleren.  → → → → → ja nee 

    
naam:_______________________________ adres: ______________________________________________ 

mailto:info@heimolen.eu
http://www.heimolen.eu/

