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Inleiding 
 
Gevraagd is om met wat suggesties te komen maar mogelijk een AED geplaatst kan worden 
in de gemeente Bergen. Een en ander in het kader van het project Zes-minuten zones. 
 
Ik heb los van het feit, dat in de gemeente Bergen tal van AED al beschikbaar zijn 
(particulieren), gekeken waar ik graag een AED geplaatst zou zien. Ik heb in totaal 22 
locaties benoemd. 
 
Ik heb begrepen dat de gemeente 10 AED’s heeft, die we kunnen uitzetten. 
We zijn in het bezit van een lijstje met namen en adressen van locaties waar op dit moment 
een AED in gebruik is. Bij de keuze van de locatie, kan je natuurlijk als rekening gehouden 
dat in de omgeving, weliswaar een particulier bezit, een AED voorhanden is.  
 
In een later stadium kan je de desbetreffende vereniging/organisatie vragen of zij bereid is 
tbv het project haar AED beschikbaar te stellen (onder de gebruikelijke voorwaarden) Hoef je 
alleen maar een kastje aan te schaffen en af te sluiten. Er zijn organisaties, die al hebben 
aangegeven dat zij daartoe bereid zijn (bv dorpshuis de schulp in Egmond-Binnen) 
 
Je zet dan nu de gemeentelijke AED’s in om de zogenaamde ‘witte gebieden’ te bestrijken 
waarvan bekend is dat er geen AED beschikbaar is. Misschien heb je dan aan 10 AED’s 
genoeg om het project gemeentebreed te kunnen starten. 
 
Ik heb per locatie aangegeven, wie naar mijn mening tot de hoofddoelgroep behoort. Naast 
onze eigen inwoners hebben we hier ook te maken met bezoekers/toeristen. Kan mede 
bepalend zijn welke keuze je uiteindelijk gaat maken. 
 
 
Bergen, 9 september 2010 
 
Bureau Communicatie 
John van Woezik 
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VOORSTEL 
 
Ik stel voor: 
 
Egmond-Binnen 
 
1.  Kerkplein: 
Hoofddoelgroep: inwoners Egmond-Binnen 
 
Het kerkplein wordt gebruikt voor tal van evenementen in het dorp (Koninginnedag, 
evenementen georganiseerd door Stichting Muziektent, Jongerenwerk (Joeb), Egmond op 
z’n Kop en niet te vergeten door kerkgangers. Ligt vrij centraal in het dorp. De AED is goed 
te bereiken voor de bewoners van de woonwijken ten zuiden van de Abdijlaan/St. 
Adelbertusweg 
Muziektent is eigendom van de gemeente. 
 
2.  Hoek/omgeving Abdijlaan/Herenweg 
Hoofddoelgroep: inwoners Egmond-Binnen; gasten horeca; winkelend publiek 
 
Deze locatie komt ook in aanmerking voor plaatsing van een AED. Ligt centraal in het dorp. 
De plaats waar de Horeca (drie bedrijven) is gevestigd. Daar vinden tal van activiteiten plaats  
tijdens de ‘grotere’ evenementen in het dorp. (kermis, Koninginnedag, Egmond op z’n Kop) 
De Abdijlaan is ook de straat waar diverse winkels zijn gevestigd. 
De AED zou geplaatst kunnen worden aan een van de gevels van de horecabedrijven.  
(Wapen van Egmond-Binnen of Cafe Tervoort?) 
School aan Herenweg 72, dit is een gemeentepand. 
 
Egmond aan Zee 
 

3. omgeving Voorstraat (Pompplein/Eymaplein) 
Hoofddoelgroep: toeristen; bezoekers evenementen; inwoners Egmond aan Zee 
 
De voorstraat is een drukbezochte winkelstraat (het hele jaar rond) vooral in de weekenden 
de vakantieperiode en bij de grote evenementen zijn daar veel mensen te vinden. 
Het Pompplein is gelegen aan de westkant van de Voorstraat, in de omgeving van de 
hoofdstrandafgang/parkeerplaats De Werf en het Eymaplein ligt ten zuiden daarvan. 
 

4. ‘de Noord’ 
Hoofddoelgroep: inwoners Egmond aan Zee; sportbeoefenaars 
 
Ook is aan te bevelen om in de woonomgeving van het Jacob Scholplantsoen (aan de Dr. 
Wiardi Beckmanlaan) een AED te plaatsen. Dit apparaat bestrijkt het woongebied in de 
omgeving van de Dr. Wiardi Beckmanlaan/Watertorenweg/Jan Dirk z’n Dal etc. Ligt ook vlak 
bij de sportvelden van Egmondia/sportcomplex De Watertoren. 
(Een optie is natuurlijk ook om de AED aan de gevel van het sportcentrum De Watertoren, 
aan de Watertorenweg te plaatsen.)is gemeentepand 
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5. ‘De Zuid’ 
Hoofddoelgroep: inwoners Egmond aan Zee 
 
Ook is het aan te bevelen om in het woongebied ‘De Zuid’ een AED te plaatsen. 
Ik stel voor om in de omgeving van het Winkelmanplantsoen, centraal gelegen in de wijk, 
een locatie te zoeken.  
Huize Agnes 
 
Egmond aan den Hoef 
 

6. De Boswaidschool 
Hoofddoelgroep: inwoners Egmond aan den Hoef 
 
De Boswaidschool aan de Guyotte van IJsselsteinlaan is gekozen omdat het midden in de 
wijk Slot II, grenzend aan Slot 1 en evenemententerrein (Kermis) ligt. 
 

7. Dorpshuis Hanswijk (tevens sportzaal) 
Hoofddoelgroep: inwoners Egmond aan den Hoef; bezoekers evenementen 
 
Deze locatie ligt centraal in het ‘oude’ dorp en in de omgeving van het laatste 
nieuwbouwplan de ‘Mosselaan’. 
Deze locatie is ook geschikt omdat het dorpshuis bij tal van evenementen zoals Hoever 
dorpsfeest, kermis, concerten, sportactiviteiten in het ‘middelpunt’ van de belangstelling 
staat. 
   
Bergen 
 

8. centrum van Bergen 
Hoofddoelgroep: inwoners Bergen-centrum; bezoekers evenementen/toeristen 
Het drukbezochte centrum van Bergen waar heel veel activiteiten plaats vinden is een 
aangewezen locatie om een AED te plaatsen. Er zijn genoeg panden waar de een AED aan 
de gevel geplaatst kan worden. Voorstel: aan de gevel van het VVV-kantoor midden op het  
‘Plein’ in Bergen. 
Optie: Het Oude Raethuys is een gemeentepand 
 

9. wijk Saenegheest/De Marke/ T&O gebouw 
Hoofddoelgroep: inwoners van Bergen (wijk Saenegheest/Tuindorp-oost) 
 
Deze wijk ligt vrij geisoleerd aan de oostkant van een ‘drukke’ doorgaande route:  
Bergerweg/Koningsweg. Door de wijk loopt de Van Bladerenweg (verbindingsweg Bergen 
naar de N9) 
Zorgcentrum ‘De Marke’ (hoek van Bladerenweg) is een locatie waar de AED aan de gevel 
geplaatst kan worden. Ook de locatie buurtcentrum ‘T&O-gebouw’ (Tuindorpweg) centraal 
gelegen in het plan Saenegheest is ook geschikt. 
Voorkeur: De Marke 
 

10. wijken omgeving Kerkedijk o.a. De 9-Nessen 
Hoofdoelgroep: inwoners Bergen-Oost (o.a. wijk 9-nessen, wijk ten zuiden van de Kerkedijk), 
personeel/bezoekers diverse ‘openbare’ gebouwen; sportbeoefenaars 
 
In de omgeving van de Kerkedijk vind je een aantal openbare gebouwen. Onder andere 
zwembad/vergadercentrum de Beeck, Jongerencentrum Frats; Gemeentewerf, 
zorgcentrum/verpleeghuis Oudtburg, Europese School, de Mythylschool. 
De gemeente Bergen heeft een AED geplaatst in het zwembad/vergadercentrum ‘De Beeck’ 
Het is een kleine moeite om de AED aan de gevel van ‘de Beeck’ te plaatsen.  
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11. wijken in Bergen zuid (Kruidenbuurt e.o.) 

Hoofddoelgroep: inwoners van Bergen 
 
Het is wenselijk om een AED in deze buurt te plaatsen bv in de omgeving van de 
Ursulinnenlaan (exacte locatie? In overleg met de wijkvereniging Kruidenbuurt?) 
 

12. wijk omgeving Lindenlaan 
Hoofddoelgroep: inwoners van Bergen 
 
Wenselijk kan zijn om in de omgeving van de Lindenlaan ten westen van de Landweg een 
AED te plaatsen bv bij Franckenstate (woonzorgcomplex) 
 

13. wijk omgeving Eeuwigelaan 
Hoofddoelgroep: inwoners van Bergen, bezoekers Het Oude Hof/de Zwarte Schuur. 
 
Lastig om hier een locatie aan te wijzen waar eventueel een AED geplaatst kan worden. 
voorshands stel ik voor hiervoor Het Oude Hof (blooming) of de exploitant van het filmhuis 
‘de Zwarte Schiir’ te benaderen. Er zijn rond het Oude Hof / de Zwarte Schuur regelmatig  
activiteiten. Het gebouw is goed te bereiken. (Opmerking: De Sociale controle is wat minder, 
gezien de ligging (in het bos) van het gebouw.)  
Voorkeur: Nieuw Kranenburg is gemeentepand 
 
Bergen aan Zee 
 

14. Locatie  ‘Van der Wijckplein’ (Zeeaquarium) 
Hoofddoelgroep: inwoners Bergen aan Zee, toeristen/bezoekers. 
 
Bergen aan Zee is naast een kleine dorpsgemeenschap een druk bezochte badplaats.  
De drukte concentreet zich voornamelijk in de omgeving van de strandafgang bij de ‘van der 
Wijckplein’. Daarom kan als locatie voor het plaatsen van een AED worden aangewezen het 
‘Van der Wijckplein’. Bijvoorbeeld aan de gevel van het Zeeaquarium bij de 
hoofdstrandafgang, bij de buurtsuper, kiosk van Nico Tymens of hotels ed. 
  
Aagtdorp 
 

15. locatie voormalige gemeentehuis ‘Schoorl’ (kantoor Scorlewald) 
Hoofddoelgroep: inwoners van Aagtdorp (bewoners van vakantiehuisjes ed) 
 
Vrij centraal in deze buurtschap staat het voormalige gemeentehuis van Schoorl aan de 
Duinweg (thans in eigendom van de Stichting Scorlewald, echter wel subsidierelatie)  
 
 Schoorl 
 

16. locatie ‘Klimduin’’ in het centrum van Schoorl 
Hoofddoelgroep: inwoners van Schoorl, bezoekers en toeristen 
Deze locatie is aan te bevelen omdat deze omgeving druk bezocht wordt door inwoners, 
toeristen (winkelstraat). Ook wordt in deze omgeving tal van evenementen georganiseerd.  
VVV Schoorl ook nog een optie 
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17. locatie Cultureel centrum ‘de Oorsprong’ 

Hoofddoelgroep: inwoners van Schoorl, bezoekers cultureel centrum 
 
Het cultureel centrum wordt vrij druk bezocht.  De AED kan gebruikt worden door de 
bewoners van de wijken ‘Evendijk’ en ’t Geesje’, die aan de noord en de zuidkant van de 
Damweg zijn gelegen, en de bezoekers van het cultureel centrum.   
 

18. De Blinkerd 
Hoofddoelgroep: inwoners van Schoorl (buurtschappen Catrijp/Bregtdorp), bezoekers van  
De Blinkerd/zorgcentrum 
 
De Blinkerd ligt centraal tussen de buurtschappen Catrijp en Bregtdorp. De Blinkerd wordt 
druk bezocht (culturele/sportactiviteiten), ligt tegenover het zorgcentrum Duynstate.   
 
Groet 
 

19. Brandweerkazerne Groet 
Hoofddoelgroep: inwoners van Groet, sportbeoefenaars 
De brandweerkazerne ligt in de woonwijk ‘Groetincke’.  In de wijk staan enkele scholen, 
kinderdagverblijf en een tenniscomplex ‘Groetincke’. De AED kan geplaatst worden aan de 
gevel van de brandweerkazerne (naast het tenniscomplex ‘Groetincke’.) 
  

20. Het witte kerkje 
Hoofddoelgroep: inwoners van Groet, bezoekers evenementen/toeristen 
 
De omgeving van het witte kerkje wordt regelmatig gebruikt voor het houden van 
dorpsactiviteiten. Wenselijk kan zijn dat in de omgeving van het witte kerkje een AED wordt 
geplaatst. Bijvoorbeeld op de gevel van het buurtcentrumpje van de wijkvereniging de 
‘Commer-in’ aan de Brink (naast het Witte Kerkje). (Uiteraard kunnen er ook horecabedrijven 
benaderd worden langs de Heerweg bv ‘Lekker-Puh’ in het centrum van het dorp (omgeving 
van Het Witte Kerkje). 
 
Camperduin 
 

21. Omgeving Heereweg/ strandpaviljoen v/h Minkema 
Hoofddoelgroep: inwoners van Camperduin, bezoekers, toeristen. 
 
Camperduin heeft een kleine woonwijk. Daarnaast veel bezoekers van het strand. Het 
voorstel is om in de omgeving van de Heereweg, die door Camperduin loopt (bushokje) dan 
wel aan de gevel/omgeving van het strandpaviljoen v/h Minkema een AED te plaatsen. 
 
Hargen aan Zee 
 

22. parkeerterrein Hargen aan Zee 
Hoofddoelgroep: bezoekers/toeristen 
 
Bij de strandopgang Hargen aan Zee ligt een groot en druk bezocht parkeerterrein. 
Wenselijk kan zijn dat daar een AED wordt opgehangen bijvoorbeeld in de buurt van de 
betaalautomaten (betaald parkeren)    
Voorkeur is paviljoen Minkema 
 

=============== 
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