
Geachte heer, mevrouw, 

 Bij deze wil ik voorafgaande aan de online bijeenkomst een vraag/opmerking indienen 
omtrent de plannen rotonde Hellouw. 

 In een eerdere mail (d.d. 26 mei 2020) heb ik o.a. al aangegeven dat ik het afsluiten van de 
Irenestraat voor auto's problematisch vindt i.v.m. hulpdiensten. 

 Nu wil ik daar graag nog een concreet voorbeeld aan toevoegen, ook vanuit mijn positie als 
EHBO'er (voorzitter EHBO Waardenburg-Neerijnen) en gebruiker van de hartslag.nu app. 

Gistermiddag 16 maart hebben wij via de hartslag.nu app een oproep ontvangen voor een 
reanimatie in ons dorp (Karel Doormanstraat). Ik ga ervanuit dat u 

weet hoe dit werkt. In Hellouw zijn diverse mensen aangesloten bij deze 
burgerhulpverlening en wij mogen er trots op zijn dat wij in ons dorp zoveel mensen hebben 
die zich inzetten voor dit doel.  

Na de oproep van gisteren waren er zeer snel ruim 8 personen aanwezig op het adres van 
het slachtoffer (eerder dan de brandweer uit Herwijnen). 

 Nu stel ik mij voor dat er zo'n oproep komt voor de Irenestraat (aan de overkant van de 
provinciale weg vanuit het dorp gezien). Aan die kant zijn behoorlijk minder vrijwilligers 
actief dan in het dorp. Ook de dichtstbijzijnde openbare AED bevindt zich bij de school. Dan 
moeten vrijwilligers die de oproep krijgen de auto parkeren en het laatste stuk 
rennen?....Dan is een reanimatie niet zo effectief als de hulpverlener buiten adem is. 

 Ook als de reanimatie in de Paalgraaf of Meikampgraaf is duurt het veel langer voor de 
burgerhulpverleners dan omgereden zijn via Zeek of Oudenhof. Het idee van die 
burgerhulpverlening is dat men zeer snel aanwezig kan zijn, binnen 6 minuten. Voordat de 
hulpdiensten via 112 arriveren, om zo de kans op overleving aanzienlijk te vergroten. 

Nu is sinds kort ook in de Meikampgraaf een AED aanwezig, maar het aantal daar aanwezige 
hulpverleners is behoorlijk lager dan in het dorp. 

Door het compleet afsluiten (fietsoversteek) bij de Irenestraat ontstaat er in geval van zo'n 
situatie dus een probleem.  

Deze mensen hebben beduidend minder kans een hartstilstand te overleven.  

Ik denk dat dit een onwenselijke situatie is, en vraag u dan ook dit mee te wegen in de 
beslissing die genomen gaat worden. 
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Ik hoef niet deel te nemen aan de vergadering, hoop wel mee te luisteren. 

Ik ga ervanuit dat de bestuurders van de Dorpsbelangen vereniging ook dit belang 
behartigen en dat zij het eventueel aankaarten tijdens de online meeting. 

  

Vriendelijke groet, 

 


