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Ter attentie van: 

mevr. Timmers Katrien dhr. Wim Haest 

gemeenteraadsvoorzitter algemeen directeur 

p/a NAC 

Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren  

Houthalen-Helchteren, 18-04-2019  

Betreft: schriftelijke vraag BUUR-fractie – gemeenteraadszitting 25-04-2019  

             Hartveilige gemeente  - Hartveilige scholen  

             behandelaar: Filip Gielen  

Geachte voorzitter, algemeen directeur  

Elk jaar overlijden er 11.000 mensen in Vlaanderen door een hartstilstand. 
Dertig mensen worden per dag getroffen buiten het ziekenhuis. De 
overlevingskans is amper vijf tot tien procent, maar als je binnen enkele 
minuten hulp kan organiseren, dan stijgt die kans tot 60 à 70 procent.  

Vanuit die wetenschap willen we als BUUR-fractie het voorstel lanceren om 
ook van onze gemeente een hartveilige gemeente te maken. Hierbij kijken we 
zowel naar de inwoners, als naar scholen en verenigingen.  

Als we het hebben over ‘Hartveilig’ dan hebben we het over een initiatief dat 
de overlevingskansen bij een hartstilstand wil verhogen en ervoor wil zorgen 
dat de eerstehulpcapaciteiten van de bevolking vergroot worden. Enerzijds 
betekent dit inzetten op het plaatsen van zoveel mogelijk automatisch externe 
defibrillatoren (AED’s), anderzijds betekent dit  zoveel mogelijk mensen 
informeren en opleiden om correct eerste hulp te kunnen bieden en 
desgevallend de AED’s  te gebruiken.  

Eén van de meest hartveilige gemeenten is Kinrooi. In Kinrooi hangen er 22 
AED-toestellen, dat is 1 toestel op 550 inwoners. In het straatbeeld werden 19 
openbare toestellen aangebracht, er is 1 toestel dat kan uitgeleend worden bij 
manifestaties en de lokale Rode Kruis afdeling heeft ook twee toestellen ter 
beschikking. De aankoop van de toestellen gebeurde deels door het 
gemeentebestuur, deels door lokale ondernemers die de toestellen 
financierden. Ook bij de lokale scholen wordt er gewerkt rond hartveiligheid. Er 
is niet alleen aan de scholen een AED-toestel beschikbaar, de leerlingen, hun 
ouders en de leerkrachten krijgen jaarlijks EHBO-lessen waarin ze leren hoe 
te reageren bij een hartfalen. Daarnaast worden in de deelwijken eveneens 
jaarlijks EHBO-cursussen gratis aangeboden aan de inwoners. De geleverde 
inspanningen op dat vlak, zorgen ervoor dat vandaag 1 op de 10 inwoners van 
Kinrooi leerde hoe te werken met een AED-toestel. Een knap resultaat dat 
best inspirerend mag werken, ook voor onze gemeente.  

Met het voorbeeld van Kinrooi in gedachten, maar vooral ook gelet op de 
stijgende noodzaak én de positieve resultaten die beleidsacties op dit vlak 
teweegbrengen, willen we als BUUR het voorstel doen dat ook onze 
gemeente zich de komende jaren ontwikkelt als hartveilige gemeente.  

 
 



 

Om te komen tot dat resultaat, schuiven we als fractie volgende actiepunten 
naar voren:  

1. het organiseren van gratis EHBO-lessen in alle deelwijken  
2. het organiseren van EHBO-lessen in de scholen, zowel voor de 

leerlingen, de ouders als de leerkrachten 
3. het aanbieden van een gratis EHBO-vormingspakket aan de 

verenigingen in onze gemeente 
4. het verhogen van het aantal AED-toestellen op openbare plaatsen in 

alle deelwijken 
5. het actief stimuleren en sensibiliseren van alle inwoners rond dit 

thema en dit uiteraard met als doel om zoveel mogelijk inwoners te 
leren om te kunnen en durven werken met een AED 

6. het permanent en duurzaam organiseren en ondersteunen van 
activiteiten en organisaties die zich richten op hartveiligheid 

7. het aankopen van twee uitleenbare AED-toestellen zodat 
verenigingen, sportclubs, organisatoren zo’n toestel kunnen 
gebruiken bij hun activiteiten 

Is onze gemeente bereid om een actief hartveiligheidsbeleid te ontwikkelen en 
hiervoor de nodige middelen structureel te voorzien? Is men derhalve bereid 
om in het kader van een gezondheidsbeleid hier de komende jaren versterkt 
op in te zetten en dit beleid te voeren in een nauwe interactie met de scholen, 
het bedrijfsleven, de lokale handelaars en de lokale verenigingen?  

Graag vernemen wij een antwoord op deze vragen op de komende 
gemeenteraad.  

Onze dank alvast, 

Stijn Van Dingenen 
fractievoorzitter BUUR  


