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Mariaheide, 13 maart 2017.

Betreft; Behoud AED’s gemeente Meierijstad.

Geacht College en Raadsleden,

Momenteel telt Veghel, kerkdorpen Veghel en buitengebied 74 AED’s volgens Veghel 
HartSave.
Vorig jaar waren dat er tenminste 75. In het centrum van Mariaheide bij D’n Bakker 
(Dobbelsteenplein) hing tot eind 2016 ook een AED, welke volledig tot eind 2016 gesponsord 
werd. De sponsor echter ziet geen mogelijkheid meer om de AED voor de komende 10 jaar 
weer te betalen. Kosten zijn toch zo’n € 3.600,—, inclusief onderhoud, per 10 jaar 
(aanschaf € 2.600,— en onderhoud € 100,— per jaar).

Veghel HartSave benadert tegen het einde van de termijn de huidige sponsor maar als deze 
“nee” zegt, gaat Veghel HartSave géén nieuwe sponsor zoeken, dus dan houdt het op.
En wie gaat er dan een nieuwe sponsor zoeken ter vervanging?
Wij kunnen ons dus voorstellen dat er de komende jaren nog veel meer AED’s zullen 
verdwijnen. Dit kan en mag natuurlijk niet de bedoeling zijn maar nogmaals; wie gaat er 
nieuwe sponsoren zoeken ter vervanging?

In Mariaheide bijvoorbeeld is het bekend dat de EHBO-vereniging 2 AED’s gesponsord heeft 
(Ringoven tot september 2021 en Krekelshofstraat tot januari 2024), de voetbalvereniging 
SCMH 1 (Mr. Schendelerstraat tot januari 2018) en Tennisvereniging de Krekel 1 (deze 
laatste is niet openbaar).
Maar als deze vervangen moeten worden, is de ehbovereniging en de voetbalvereniging niet 
bij machte om nog eens € 3.600,— per AED op te hoesten voor verlenging.
En het lijkt ons ook niet redelijk dat deze sponsoren zelf dan op zoek moeten naar nieuwe 

sponsoren.
Dus onze conclusie is dat er in Mariaheide over een paar jaar niet één bereikbare AED meer 
hangt. En zo zullen er de komende jaren veel AED’s verdwijnen die niet vervangen worden.

In Mariaheide hebben wij met een paar personen de hoofden bij elkaar gestoken en het 
bovenstaande besproken.
Wij zijn bereid om te kijken of wij voor Mariaheide de AED’s in stand kunnen houden.
Maar dan zou het geweldig fijn zijn als de gemeente Meierijstad ook een handje meehelpt. 
Bijvoorbeeld door het onderhoud van de AED’s voor haar rekening te nemen. Dit komt neer 
op € 100,— per AED per jaar.
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Rekenvoorbeeld: als er 74 AED’s in Veghel, kerkdorpen en buitengebied onderhouden 
worden op kosten van de gemeente Meierijstad dan kost dit de gemeente € 7.400,-- per jaar. 
Dorpen/wijken/vrijwilligers/geïnteresseerden/ondergetekenden voor Mariaheide, of wie dan 
ook, kunnen dan sponsoren gaan zoeken om de AED’s in stand te houden voor € 2.600,- per 
AED in plaats van € 3.600,-. Dit scheelt aanzienlijk en dit zal het zoeken naar sponsoren 
zeker gemakkelijker maken.

Indien u dit wenst, zijn wij graag bereid om e.e.a. mondeling toe te lichten.

In afwachting van een antwoord uwerzijds verblijven wij.

Met vriendelijke groeten.

Toinne van den Boogaard

Mark Leenders

Marie-José van de Graaf

p.a. Struikhei 16,
5464 VW Mariaheide, gemeente Meierijstad.


