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Een dekkend AED netwerk in Leiderdorp
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Geachte leden van de raad,

Sinds juni 2019 kent de gemeente Leiderdorp beleid rondom burgerhulpverlening.
Burgerhulpverlening gaat over het aantal aangemelde burgerhulpverleners én over
de 24 uur, 7 dagen per week (24/71 beschikbaarheid van automatisch externe
defibrillatoren (AED's). We hebben geconstateerd dat het eerdere beleid - het
financieel ondersteunen van burgerinitiatieven van een nog niet gedekte 24/7 AED

zone (met een maximaal bedrag van €500) - niet het gewenste resultaat opleverde.
ln deze brief informeren we u over de stappen die we nemen om te komen tot een
dekkend 24/7 AED netwerk.

Stand van zaken
ln zes zones is een 24/7 AED nodig om een

dekkend AED netwerk te realiseren, zie de

rode gebieden in het overzichtskaartje. Op de
volgende locaties (paarse sterretjes) wordt
door de gemeente Leiderdorp een AED in een
buitenkast geplaatst:
Zone I: Patrimoniumpark (aan een

woning)
Zone2: ln park aan een paal met

stroom uit gemaal

Zone 3: Ziekenhuis: realisatie na

verbouwing (verwachting
zomer 20211

Zone 4: Beheerderswoning Liethorp
Zone 5: Daltonschool de Leeuwerik

(leeuwerikschool)
Zone 6: Prof dr. Leo Kannerschool
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De stroomvoorzieningen op deze locaties maken we deze maand in orde.
Vervolgens hangen we de AED's op. Dit gebeurt in zorgvuldige afstemming met de

desbetreffende bewoner, vereniging, school of onderneming. Verder melden we de

AED's aan op het landelijke netwerk van Hartslag Nu, informeren we omwonenden
door middel van een brief en vinden officiële openingen plaats waarbij we de lokale

media uitnodigen.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeestcr cn wcthoudcrs,

L

H. Romeijn
secretaris burgemeester
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