Vereniging Plaatselijk Belang
Rheezerveen/Heemserveen e.o.
Beste buurtgenoten,
In de eerste plaats wil het bestuur van Plaatselijk Belang u hierbij
prettige feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar wensen.

Graag willen we aan het einde van het jaar nog uw aandacht vragen voor twee onderwerpen,
namelijk inventarisatie van woningbouwwensen en AED‟s in ons gebied.

Woningbouw in ons gebied.
Woningbouw Rheezerveen.
Al vele jaren streeft het Plaatselijk Belang naar mogelijkheden voor nieuwe woningbouw in ons
gebied. Vooral voor jongeren die graag in het gebied blijven wonen.
Maar de overheid is zeer terughoudend wat betreft nieuwbouw in het buitengebied.
Hardenberg heeft enige tijd geleden aangegeven dat de bebouwing in het centrum van
Rheezerveen in principe kan worden uitgebreid. Daar zijn wel strikte voorwaarden voor
vastgelegd in de nota genaamd “Verkenning inbreidingslocaties in kernen en linten Gemeente
Hardenberg”. Zo is bij voorbeeld de plaats beperkt tot de omgeving van de Rheezerveenseweg,
bij de school.
U heeft hierover meer kunnen lezen in de nieuwsbrief van begin dit jaar en op de website van
PB. (www.pbrheezerveenheemserveen.nl/woningbouw.html).
Inventarisatie bouwwensen in de kern van Rheezerveen.
Het gemeentebestuur wil nu bekijken of de voorwaarden die in de nota zijn vastgelegd moeten
worden bijgesteld of geactualiseerd. Hiervoor is het van belang dat de gemeente zicht heeft op
het aantal gegadigden dat binnenkort nieuwbouw in de kern van Rheezerveen wil realiseren.
Daarbij moet dan worden gedacht één, twee, hooguit drie jaar.
De gemeente heeft aan PB gevraagd het aantal bouwwensen te inventariseren.
Wij roepen daarom iedereen die op korte termijn wil bouwen in Rheezerveen op om dit kenbaar
te maken aan Plaatselijk Belang.
Reacties:
Dit kan schriftelijk of telefonisch aan de secretaris of via de website.
Secretariaat: Martin Koopman, Elfde Wijk 28, 7797 HH Rheezerveen, tel. 0523 – 638 223
Websitepagina: www.pbrheezerveenheemserveen.nl/woningbouw.html
Wij zouden het erg op prijsstellen indien u vóór 15 januari a.s. zou willen reageren. Mocht u nog
vragen hebben, bel dan gerust.

Z.O.Z.

AED’s in ons gebied

AED’s in ons gebied.
Als Plaatselijk Belang Rheezerveen-Heemserveen onderzoeken wij de mogelijkheid om in ons
gebied één of meerdere AED‟s te plaatsen.
Wat is een AED?
In Nederland worden wekelijks ruim 300 mensen getroffen door een
hartstilstand. Hoe sneller een slachtoffer kan worden geholpen, hoe groter de
overlevingskans. Om ervoor te zorgen dat naast ambulancepersoneel ook
anderen snel hulp kunnen bieden, hangt er in veel openbare ruimtes een
Automatisch Externe Defibrillator. Met een AED kan middels een
elektronische schok het hart weer op gang worden gebracht.
In 2007 is de Stichting Hartveilig Hardenberg opgericht die, in opdracht van de gemeente
Hardenberg, uitvoer ing moet geven aan een dekkend netwerk van AED‟s gekoppeld aan een
netwerk van gecertificeerde reanimatie- en AED hulpverleners.
AED’s in Rheezerveen en Heemserveen.
In de loop van de tijd zijn er in de gemeente Hardenberg al veel van deze AED‟s geplaatst, maar
ons gebied is nog een witte vlek op de kaart.
Onze bedoeling is om er in ieder geval één te realiseren bij “De Samenkomst” en, indien
mogelijk, op nog enkele plekken in ons gebied.
Oproep voor hulpverleners.
Per AED zijn minimaal 10 geregistreerde hulpverleners nodig.
Op de eerste plaats moeten wij weten of er voldoende buurtgenoten zijn die als hulpverlener
willen optreden en de cursus al gevolgd hebben of willen gaan volgen.
Voor de stichting Hartveilig Hardenberg wordt de cursus verzorgd door de regionale afdeling van
de Hartstichting. De beginnerscursus duurt 2 avonden van 2 uur. Na deze cursus krijgt u een
certificaat AED-hulpverlener. U bent dan in staat om te reanimeren én de AED te bedienen.
De kosten voor de beginnerscursus bedragen € 30,- , maar er zijn ziektekostenverzekeringen die
deze kosten vergoeden!
Om deze vaardigheid te blijven behouden en uit te bouwen dient u een keer per jaar een
herhalingscursus te volgen.
Voor een hartveilig Rheezerveen, Heemserveen en omstreken rekenen we op uw
medewerking. Zonder voldoende vrijwilligers kunnen er geen AED(‘s) komen.
Meldt u als vrijwilliger aan bij een van onderstaande bestuursleden of via de website:
www.pbrheezerveenheemserveen.nl. Wij zouden het erg op prijsstellen indien u vóór 15 januari
a.s. zou willen reageren.
Ook als u meer wilt weten over de AED‟s kunt u contact met ons opnemen.
Met een „hart‟elijke groet,
Martien van Lenthe
Martin Koopman
Ineke Reiling

tel. 0523 – 638 740
tel. 0523 – 638 223
tel. 0523 – 638 202

Mocht u (nog) geen lid zijn van onze vereniging, schroom dan niet om u alsnog aan te melden.
Zie voor de lidmaatschapsaanmelding onze website: www.pbrheezerveenheemserveen.nl
Op deze website vindt u ook meer informatie over de activiteiten van Plaatselijk Belang.
Lid worden kan via de secretaris van Plaatselijk Belang: Martin Koopman (tel. 638 223) of
via een email aan secretaris@pbrheezerveenheemserveen.nl

