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AED-apparaat geplaatst op ons park 
 

 
 
Wat is een AED ? 
 Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan 
herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.  
 
Wat doet een AED? 
Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet helemaal stil. Dat lijkt alleen zo. De hartkamers worden 
heel snel en chaotisch geprikkeld, waardoor ze niet meer samentrekken. Dit heet ventrikelfibrilleren. Een 
AED is dan nodig om het hart te resetten en weer normaal te laten kloppen. Dit resetten noemen we 
defibrilleren.  
 
Samen met Seabourne heeft onze ondernemersvereniging een AED-apparaat geplaatst.  
Deze hangt bij Seabourne op locatie. Zie foto op volgende bladzijde voor detail. De AED is links van de 
ingang geplaatst bij Seabourne. Trapje af en direct naast de deur van Dock 3 . 
 
Elk bedrijf op Park Forum mag hier gebruik van maken. En als men graag het apparaat wil zien waar het 
precies hangt (bij Dock 3) en hoe het werkt ( vol automatisch ), dan mag er contact worden opgenomen 
met Dennis Hendriks van Seabourne zodat hij je kan informeren en een stukje uitleg geven.  
Op dit moment is dit de enige optie. Wat later in 2021 kunnen we een bijeenkomst organiseren voor een 
gezamenlijke uitleg / presentatie.  
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Contactgegevens Park Forum 1119, 040-2353300 Dennis Hendriks 
 

 
 

Beëindigen activiteiten Park Forum Zuid > opsplitsen 
 
U heeft wellicht meegekregen dat er tot afgelopen jaar een rechtszaak heeft gelopen tegen de Stichting 
Parkmanagement Park Forum. In december 2019 is deze rechtszaak afgesloten en is het bestaansrecht 
van de stichting aangetoond. Aan de andere kant is duidelijk geworden dat er onder de bewoners van Park 
Form Zuid geen draagvlak is voor het afnemen van de diensten van Parkmanagement.  
Het bestuur heeft hierop besloten over te gaan tot beëindiging van haar activiteiten op Park Forum Zuid. 
Vanuit de gemeente wordt dit gesteund. De laatste maanden zijn de gemeente en onze stichting druk 
bezig met het opsplitsen 
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Ontwikkelingen op ons park  
 
 
Groen>beschikbaar 
Blauw> op termijn beschikbaar 
Geel> op dit moment onder optie  
Grijs>uitgegeven kavels  
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KVO  
 
Na de zomer wilden we starten met de KVO. Er zijn gelukkig een paar ondernemers die hebben laten 
weten dat ze daarmee wilden helpen maar niet in deze periode. Hopelijk kunnen we in 2021 daar wel 
mee starten. Het is in ieder geval 1 van de speerpunten voor 2021  

In de tussentijd kun je evt. meldingen doen via de BuitenBeterApp. Illegale stort, 

foutparkeerders, kapotte straatlantaarns, andere onveilige situaties …. 
Als het om politieaangelegenheden gaat hebben wij onze eigen wijkagent. Erwin van Melis. Hij is te 
bereiken onder telefoonnummer 0900-8844.  

 

 

 
 
 
 
 
 
✓  Tot slot:  

o Onze eigen LinkedIn-pagina:  volgt u Park Forum al op LinkedIn.. 

o Onze nieuwe website: www.parkforum.nl  

o Activiteitencommissie > we hebben wat in te halen in 2021 dus als je daaraan wil meehelpen ? 

Graag.  

  

 

 

 
Graag tot in 2021 waarin we gaan starten met een stuk herinrichting van onze wegen, glasvezel, 
camerabeveiliging , KVO en hopelijk diverse activiteiten; sociale en kennisdeling.  
 
Een goede en gezonde afsluiting van dit jaar gewenst!  
 
 

 

 

https://www.linkedin.com/company/park-forum/?viewAsMember=true
http://www.parkforum.nl/

