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1. Kennisnemen van 

1. de huidige stand van zaken omtrent het verkrijgen van een dekkend AED-netwerk in Gooise 

Meren. 

 

2. Inleiding 

In januari 2019 werd de motie M1819 ingediend door verschillende raadsleden voor een concreet 

plan omtrent een dekkend AED netwerk in Gooise Meren. Het scenario waarvoor is gekozen houdt 

in dat Gooise Meren een faciliterende en activerende rol heeft. Bewoners worden geactiveerd om 

burgerhulpverlener te worden en om zelf of gezamenlijk AED’s aan te schaffen om zo een dekkend 

AED-netwerk te verkrijgen.  

 

Op 9 december 2020 is er een motie ingediend door de GPD voor het versneld uitvoeren van het 

raadsvoorstel omtrent het verkrijgen van een dekkend AED-netwerk.  
 

3. Kernboodschap 

Er zijn grote stappen gezet in het verkrijgen van een dekkend AED-netwerk in Gooise Meren. Op 

dit moment (mei 2021) zijn er 79 AED’s aangemeld in Gooise Meren. 53 van deze AED’s zijn 24 uur 

per dag bereikbaar. Door de sterke stijging in het aantal AED’s, is het aantal ‘blinde’ vlekken 

afgenomen tot twee.  

 

Van deze blinde vlekken ligt er één locatie in Bussum en één in Muiderberg. Rondom deze locaties 

zijn wel AED’s aanwezig, deze zijn echter (nog) geen 24 uur per dag bereikbaar of zij bevinden zich 

naast de blinde vlekken. Om deze situatie op te lossen zijn wij op beide locaties in gesprek met 

partijen die mogelijk hun AED naar buiten willen plaatsen of een AED willen aanschaffen. 

Daarnaast is er halverwege mei een flyeractie gehouden in Bussum. Met als doel inwoners te 

motiveren om een actie te starten voor een AED. Door de verschillende acties en samenwerkingen 

is de verwachting dat er binnen afzienbare tijd een dekkend AED netwerk ontstaat in Gooise 

Meren. Hierna rest de taak om deze dekking te behouden.  

 

4. Consequenties 

N.v.t. 

 

5. Communicatie en participatie 

Er wordt op dit moment veel samengewerkt met verschillende inwoners om te zorgen voor een 

dekkend AED netwerk. Inwoners worden via flyers en bijeenkomsten geactiveerd om een AED te 

plaatsen en/of om deze aan te melden bij HartslagNu.  

 

6. Vervolg 
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De komende tijd volgen verschillende acties om ook op de laatste twee locaties een AED te 

plaatsen. De verwachting is dat dit in 2021 lukt. Wanneer het dekkend netwerk een feit is, wordt u 

hiervan op de hoogte gesteld.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 


