
De aanwezigheid van voldoende AED’s redt dus werkelijk levens! Om ervoor te zorgen dat in geval van 
nood een AED binnen 6 minuten bij het slachtoffer is en er ook iemand is die hem kan bedienen zijn er 
dus behoorlijk wat AED’s en vrijwillige hulpverleners nodig. Idealiter is er binnen een straal van 500 
meter altijd een AED aanwezig en 24 uur per dag beschikbaar en zijn er ongeveer 10 vrijwillige 
hulpverleners binnen diezelfde straal beschikbaar. 
Op dit moment zijn er in de Heeswijkse Kampen welgeteld vier AED’s aanwezig en geen van allen zijn 24 
uur per dag beschikbaar. Op dit moment lopen er wel al 3 verschillende buurtacties in samenspraak met 
de wijkraad. De verwachting is dat wij u in onze volgende nieuwsbrieven kunnen informeren over de 
succesvolle plaatsing van deze AED’s. Het behoeft geen nadere toelichting wanneer wij stellen dat dit 
nog steeds veel te weinig is. 
De gemeente is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van AED’s, zij vinden het natuurlijk wel belangrijk 
dat er AED’s komen en ondersteunen daarom via de wijkraad burgerinitiatieven met stimulerings-
maatregelen en subsidies. Ook dit jaar hebben wij weer subsidie ontvangen en daar willen we nuttig 
gebruik van maken om onze doelstelling om de Heeswijkse Kampen in 2019 hartveilig te maken te 
realiseren. 
Via de website van de harstichting (www.buurtaed.nl) kunt u zelf ook een initiatief starten. Als u dit in 
samenspraak met de wijkraad doet komt ook uw initiatief in aanmerking voor een financiële stimulerings-
regeling. Verder kunnen wij u advies geven:
   - waar de AED het beste geplaatst kan worden voor een zo groot mogelijke dekking van de wijk, 
   - voor een voordelige onderhoudsregeling,
   - voor vervanging van materialen zoals elektrodes en batterijen na gebruik van de AED. 

Wilt u vrijwillige hulpverlener worden? Wij bieden verschillende keren per jaar een gratis training aan 
voor wie wil. 

Voor nadere informatie kunt u naar onze kennismakingsavond komen of contact opnemen met de 
wijkraad via email.

Samen voor Heeswijkse Kampen Hartveilig!

De gemeente Cuijk streeft al enige 
jaren naar een hartveilige gemeente. 
Op dit moment zijn er verschillende 
wijken hartveilig, maar de Heeswijkse 
Kampen nog niet. Hoog tijd dat hier 
verandering in komt! 

In 2012 is het project Cuijk Hartveilig 
gestart en wordt er actief ingezet op een 
hartveilige gemeente. De gemeente 
streeft hier niet voor niets naar. De 
overlevingskans bij een circulatiestilstand 
wordt met een AED (Automatische 
Externe Def ibr i l lator)  aanzienl i jk 
verhoogd. Als binnen enkele minuten na 
het begin van de circulatiestilstand met 
reanimatie maar zonder defibrillatie is 
begonnen, is de overlevingskans 10%.  
Als in die eerste 6 minuten wordt 
gedefibrilleerd, stijgt de overlevingskans 
tot 72%.
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Nieuws van de wijkraad

Wijkraadsleden v.l.n.r.: Sjoerd Verheijen, Marie-José van Densen, Yvette van Rijckevorsel en Paul Moerdijk

Het afgelopen jaar heeft voor de wijkraad in het teken gestaan van bezinning. Er zijn al langere tijd veel 
te weinig wijkraadsleden en vrijwilligers. Daarnaast laten de bewoners niet veel van zich horen bij de 
wijkraad. Voldoende aanleiding voor de wijkraad om zich af te vragen of zij nog wel bestaansrecht 
heeft. In opdracht van de wijkraad is er daarom een behoefte-onderzoek uitgevoerd om deze vraag te 
beantwoorden.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat een overgrote meerderheid van de wijk niet eens weet dat er een 
wijkraad bestaat, laat staan dat de bewoners van onze wijk weten wat de wijkraad doet en wat de wijkraad voor 
hen kan betekenen. Tja, dan vindt men de weg naar de wijkraad ook niet gemakkelijk natuurlijk.
Daar moest wat ons betreft direct verandering in komen! Daarom hebben wij in september een 
bewonersavond georganiseerd. Deze avond was heel goed bezocht en wij waren zelf  zeer enthousiast over 
de leuke en bovenal nuttige suggesties en tips van de aanwezige bewoners. Een volledig verslag kunt u 
teruglezen op onze website. Een eerste resultaat naar aanleiding van deze avond is in ieder geval al bereikt. 
Zo zijn er nieuwe bankjes geplaatst aan de Lavendelkade en is er bij Basisschool de Waai een heg gedicht 
zodat de onveilige gewoonte om buiten de zebrapaden om over te steken ontmoedigd wordt.

Om u ook beter te informeren over onze werkzaamheden en wat er zoal in de wijk gebeurt hebben we besloten 
tot de oprichting van een nieuwsbrief (die bent u nu dus aan het lezen!), krijgt de wijkraad een eigen website en 
zijn we inmiddels te vinden op Facebook. We zijn dus begonnen met een echte publiciteits-campagne!

Het is natuurlijk fijn dat u weet dat wij er zijn, wat we doen en dat u weet bij wie u kunt aankloppen. Maar 
daarmee zijn we er nog niet. We hebben te weinig wijkraadsleden en vrijwilligers om daadwerkelijk grote 
projecten op te kunnen  pakken. Via deze weg wil ik dan ook meteen van de gelegenheid gebruik maken om u 
vooral ook te vragen of u het niet leuk zou vinden om een steentje bij te dragen aan onze mooie wijk? 
Hoeveel en wat u doet bepaalt u helemaal zelf. Of het nu het rondbrengen van onze nieuwsbrief is, het 
ontwerpen of schrijven van de nieuwsbrief/website, het realiseren van uw eigen project of een 
bestuursfunctie. Hebt u interesse? Wij horen graag van u.

Op 25 maart organiseren wij een kennismakingsborrel in de Nielt. Hebt u ideeën of suggesties? Wilt u zelf een 
AED project opstarten? Wij zijn er om het van u te horen, om u desgevraagd van advies of ideeën te voorzien 
en we praten u bij over onze plannen voor 2019. U komt toch ook?

Yvette van Rijckevorsel
voorzitter

 



De Wijkschouw
In december vond de wijkschouw plaats. We hebben goed nieuws over de Dijkskruin en voor de 
Nielt.

In de gehele gemeente is de maximaal toegestane snelheid in de woonwijken 30 km/uur. In onze wijk wordt 
met name te hard gereden op de Lavendel, de Heggerank en de Dijkskruin. We zijn doorlopend in gesprek 
met zowel de gemeente, de wijkagent en bewoners om tot oplossingen te komen om mensen te stimuleren 
om toch deze maximale snelheid te eerbiedigen. 
Echter de gemeente is het met ons eens dat de Dijkskruin met haar huidige inrichting niet uitlokt tot het rijden 
van maximaal 30 km/u en dus gevaarlijk is. De weg wordt pas definitief ingericht nadat bouwfase D en E van 
de Cuijkse Tuinen afgerond zijn. De gemeente onderzoekt daarom op dit moment de mogelijkheden om 
tijdelijke snelheidsbeperkende maatregelen te treffen totdat deze weg definitief ingericht wordt. We houden 
u hierover op de hoogte.

Het binnenhaventje in de Nielt mag niet bevaren worden, dat vindt de gemeente tezamen met omwonenden 
eigenlijk wel zonde. Mogelijkheden van herinrichting worden onderzocht zodat dit wel toegestaan kan 
worden. Met name de veiligheid op en om het water zijn hier potentiële beperkende factoren. De gemeente 
onderzoekt hoe het bevaren eventueel veilig toegestaan kan worden. De wijkraad zal in ieder geval een 
steentje bijdragen aan de veiligheid door ervoor te zorgen dat er reddingsboeien aan de kades komen om 
mensen/kinderen die ongewild te water zijn gekomen te kunnen bijstaan zonder dat omstanders zichzelf in 
gevaar hoeven te brengen. 
Tot slot wordt door de gemeente bekeken hoe dit wijkdeel groener gemaakt kan worden. Hebt u nog tips of 
suggesties hiervoor. De wijkraad hoort graag van u!  

Bankjes met rugleuning aan de Lavendelkade

Mw. Wijdeveld: „Mede namens alle oppasouders en grootouders aan de Lavendelkade, wil ik u hartelijk 
bedanken voor de snelle realisatie van het project "bankjes met rugleuning". Wij zijn onder de indruk van het 
feit dat wij serieus genomen zijn over voor ons belangrijke aanpassingen in de wijk, dit is zeer gewaardeerd!“ 



Wijkraad - informatie

Agenda
25 februari - bewonersavond Hof van Heden
11 maart - wijkraadvergadering
25 maart - kennismakingsborrel 

6 mei - wijkraadvergadering

De wijkraad vergadert van 19.30 - 21.00 uur in wijk-
centrum De Nielt. Het is mogelijk om met de wijkraad 
van gedachten te wisselen van 19.00 - 19.30 uur. U 
kunt via email een verzoek om spreektijd indienen.

U neemt bij voorkeur via email contact op het ons: 

Website: in ontwikkeling!

Kopij: aanleveren uiterlijk 27 mei aanleveren

8 april - wijkraadvergadering

wr.heeswijksekampen@gmail.com

Daar zit een luchtje 
aan!!
Wist u dat een van de voornaamste klachten in 
onze wijk de aanwezigheid van hondenpoep 
is? Het is een grote bron van ergernis voor een 
groot aantal bewoners van onze wijk. De 
wijkraad ging op onderzoek uit...

Allereerst blijkt dat vrijwel niemand op de hoogte is 
van het veranderde gemeentebeleid op 
hondenpoep (ja er is werkelijk gemeentebeleid 
voor!). Wethouder Jillisen geeft aan dat met het 
afschaffen van hondenbelasting de gemeente niet 
langer hondenpoepzakjes zal faciliteren. De 
gemeente kan dit zonder de belasting niet 
bekostigen. Daarom worden er in nieuwe parken 
geen dispensors meer opgehangen en de 
bestaanden zullen verdwijnen. Als tegenprestatie 
voor het niet heffen van honden-belasting stelt de 
gemeente aan hondeneigenaren de plicht om zelf 
zakjes te kopen, bij zich te dragen en de poep op te 
ruimen. De zakjes met poep mogen in alle 
openbare prullenbakken van de gemeente 
gedeponeerd worden.
Om aan de wensen van honden(eigenaren) 
tegemoet te komen zal  de gemeente 
losloopvelden realiseren, wel weer met poep-
opruimplicht. De gemeente heeft hier plannen 
voor liggen en de wijkraad wordt hier binnenkort 
nader over geïnformeerd. Wij houden u op de 
hoogte.
Voor nu willen wij u vragen, namens alle 
wijkbewoners, ruimt u alstublieft uw hondenpoep 
op. Namens onze mooie natuur wil ik u vragen, 
werp de zakjes met poep niet in de struiken, de 
poep vergaat wel maar het zakje niet!

Kom naar onze Kennismakingsborrel!!

Aangezien de meeste inwoners van onze wijk de wijkraad niet kennen willen wij graag met u 
kennismaken. Wij willen u daarom van harte uitnodigen op onze kennismakingsborrel. Op deze avond 
zullen wij onze plannen voor 2019 presenteren en kunt u alle  informatie krijgen ten aanzien van onze 
projecten. In het bijzonder zullen wij informatie voor u klaar hebben liggen ten aanzien van het hartveilig 
maken van onze wijk en de financiële stimuleringsregeling waar buurtinitiatieven aanspraak op kunnen 
maken. Natuurlijk zijn wij de hele avond voor u beschikbaar, voor al uw vragen, ideeën en suggesties, 
maar natuurlijk ook gewoon voor een vrijblijvend babbeltje. Wij hopen op een grote opkomst!

Aanmelden mag, maar is niet verplicht:

Datum: 25 maart
Tijdstip: 19.30 - 22.00 uur
Locatie: Wijkcentrum De Nielt

Wist u dat?
- Boothuys Cuijk op het Lavendelplein voor de zomer de    
  deuren zal openen.

- Er door goede beveiliging en sociale controle relatief 
  weinig wordt ingebroken in onze wijk.

- In de hele wijk speeltuinen heringericht worden.

- De maximale snelheid in de hele wijk 30 km/uur is.

- Een gedeelte van het Lavendelplein gereorganiseerd     
  zal worden om meer parkeergelegenheid te realiseren.

- U een financiële compensatie kunt krijgen als u een 
  deel van het groenonderhoud  in uw wijk overneemt 
  van de gemeente
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