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Lintelo’s Belang
NIEUWE WEBSITE

Per 1 november 2012 heeft Lintelo’s Belang
een nieuwe website: www.Lintelosbelang.nl
Iedereen kan dan rechtstreeks naar de site om
te zien waar Lintelo’s Belang zich zoal mee
bezig houdt. Op deze site kunt u de nieuwste
ontwikkelingen bekijken die met Lintelo te
maken hebben. Er zullen diverse links op
komen waar bezoekers de bijbehorende
informatie kunnen vinden.
Ook kunt u ideeën, op- en aanmerkingen over
Lintelose zaken op de site kwijt.

WONINGBOUW IN LINTELO
Lintelo’s Belang is blij te kunnen melden dat
er in onze buurtschap nog steeds woningen
worden gebouwd en verkocht! Hoewel de
woningbouw overal in het slop zit, zijn er de
laatste 2 jaar in de kern Lintelo 5 woningen
bijgekomen en wordt er binnenkort begonnen
met de bouw van de volgende 4 woningen.
2 van deze 4 woningen zijn inmiddels
verkocht, mede omdat ze prijstechnisch
erg scherp in de markt zijn gezet.
Er zijn nog steeds enkele woningen te koop,
Alliance makelaars in Ulft (0315-685546) kan
u meer informatie geven.

We hopen dat we op deze manier sneller en
transparanter met de inwoners van Lintelo
kunnen communiceren.
Ons advies aan u is dan ook: kijk regelmatig
even op onze website en u blijft op de
hoogte van alle belangrijke zaken die via
Lintelo’s Belang voor de inwoners van Lintelo
van invloed kunnen zijn op allerlei gebied.
Laten we met z’n allen gebruik maken van dit
nieuwe medium, waarbij we elkaar op een
snelle en efficiënte manier op de hoogte
kunnen houden van allerlei zaken!

De gemeente Aalten heeft een tweetal
maatregelen geïntroduceerd om de verkoop van
deze woningen te stimuleren. Kort gezegd
houden deze maatregelen in:
1) U heeft de mogelijkheid om bij de gemeente
Aalten een starterslening te krijgen tot
maximaal € 25.000,2) U kunt een koopsubsidie krijgen bij afname
van één van de kavels van € 5000,Hebt u interesse, of weet u iemand die interesse
heeft, schroom niet om informatie te vragen bij
Alliance makelaars.
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GENDRINGSEWEG

De gemeente Aalten is voornemens om
aanpassingen te doen aan de Gendringseweg.
In 2007 zijn er meerdere drempels geplaatst met
als doel de snelheid omlaag te brengen en het
aantal (ernstige) ongevallen te verminderen.
De metingen en feiten wijzen uit dat de drempels
een positief effect hebben gehad op snelheid en
het aantal ongevallen. Dat is natuurlijk positief,
maar de drempels veroorzaken ook veel overlast
voor buurtbewoners en zwaar (landbouw) verkeer.
Wethouder Teeuwsen en dhr. G.J. Sikking
van de gemeente Aalten hebben zich laten
bijpraten wat betreft de overlast en hebben zelf
ondervonden wat de problemen zijn.

Na overleg tussen verschillende partijen
(waaronder LTO, Veilig Verkeer Nederland,
Hulpdiensten, Cumela en LB) is men tot de
conclusie gekomen dat er een tussen-oplossing
moet komen om het positieve te behouden en toch
de overlast te beperken.
Als er een concreet plan is, dan zal de gemeente
dat openbaar maken, dus houdt de site van de
gemeente Aalten in de gaten.
Ook wordt het vermeld in het weekblad
Achterhoek Nieuws bij de “gemeenteberichten”.
Wij zullen op onze website ook zoveel mogelijk
informatie geven wanneer dat beschikbaar is.

AED en HARTVEILIG WONEN

Bij het Kulturhus aan de muur hangt een AED. Het is de taak van Lintelo’s Belang om er op
toe te zien dat het apparaat functioneert en dat de elektroden op tijd vervangen worden.
Gelukkig is het tot op heden nog niet nodig geweest de AED ook daadwerkelijk te gebruiken.
Er kan echter een moment komen dat dit wel nodig is. In dat geval is het van belang dat er
voldoende mensen zijn die het apparaat kunnen bedienen en dat er mensen zijn die kunnen
reanimeren. Helemaal mooi zou het zijn dat er mensen via hun mobiel opgeroepen kunnen
worden om te komen helpen. Hoe dit bereikt kan worden vertellen we u hieronder.
Daarna volgt een korte uitleg over de werking van de AED.

en de meldkamer schakelt de
ambulancedienst in om naar het
Jaarlijks worden 15.000 mensen in
slachtoffer toe te gaan. Bij
Nederland getroffen door een
verdenking van een acute
hartstilstand. Dit komt altijd
circulatiestilstand
onverwacht en kan overal gebeuren;
alarmeert de meldkamer
thuis, op het werk of tijdens het
sporten. Het kan u zelf overkomen of ambulancezorg opgeleide en
iemand uit uw vriendenkring. Bij een geregistreerde vrijwilligers. Zij
ontvangen een sms-bericht op hun
stilstand in de bloedsomloop is snel
mobiele telefoon met de locatie van
handelen van levensbelang. Bij
het slachtoffer en/of de locatie van
Hartveilig wonen zetten vrijwilligers
de dichtstbijzijnde AED. Deze
zich in om het leven van mensen te
vrijwilligers gaan naar het
redden.
slachtoffer om hulp te bieden tot de
Hartveilig wonen is georganiseerde
ambulance aanwezig is en
burenhulp, waarmee het aantal
professionele hulpverleners de zorg
sterfgevallen door een acute
overnemen.
circulatiestilstand kan verminderen.
Voor het goed functioneren van
Hartveilig wonen is vrijwillige hulp
Hartveilig wonen is een netwerk
aanvullend op ambulancezorg. Als
van vrijwilligers nodig op zoveel
vrijwilliger kunt u mensenlevens
mogelijk plaatsen in Nederland.
redden door deel te nemen aan
Een netwerk dat 24 uur per dag en
Hartveilig wonen.
7 dagen per week bereikbaar is.
Een netwerk van geschoolde
enthousiaste vrijwilligers die
Hoe werkt Hartveilig wonen?
Op een bepaalde locatie wordt iemand kunnen reanimeren en een AED
kunnen bedienen.
onwel. Omstanders bellen direct 112

Hartveilig wonen

Het doet er niet toe waar de cursus is
gevolgd: iedereen die kan reanimeren
roepen we op zich aan te melden bij
www.hartveiligwonen.nl
Mensen die geen opleiding hebben
gevolgd, maar dit overwegen te doen, of
indien er vragen zijn over hartveilig
wonen en /of reanimatiecursus kunnen
zich melden bij één van onze
bestuursleden of Henk Hoftijzer,
tel. 0543 – 461 594. Wanneer u zich
aanmeld als vrijwilliger, hoeft u geen
reanimatie/AED-training gevolgd te
hebben. Wel moet u bereid zijn deze
training te gaan volgen.
Let wel: U bent niet verplicht te gaan als u
een oproep krijgt, wanneer u wél gaat,
stuurt u per sms een code terug (deze
wordt op uw mobiel weergegeven) zodat
de meldkamer weet dat er iemand
onderweg is. U wordt alleen opgeroepen
als het slachtoffer zich binnen een
bepaalde afstand van het door u
opgegeven adres bevindt.
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Wat is een AED
Met een AED (Automatische Externe Defibrillator) kunt u een slachtoffer een elektrische
schok toedienen om het hart weer in een normaal ritme te brengen. Het is belangrijk om een
hartstilstand zo snel mogelijk te herkennen en zo snel mogelijk hulp te bieden.
Bedienen van een AED
U kunt een AED leren bedienen. Een AED in combinatie met een snelle alarmering van 112
en directe reanimatie kan levens redden. Iedereen in Nederland mag een AED gebruiken in
een noodsituatie. Een training helpt om in noodgevallen snel en goed te handelen.
Zodra u de AED opent of aanzet, begint een stem te vertellen wat u moet doen. Op een AED
zitten meestal slechts twee knoppen: één om het toestel in te schakelen en één om een schok
toe te dienen. Het toestel geeft gesproken instructies. Door elektroden op de borst van het
slachtoffer te plakken zal de AED automatisch een analyse van het hartritme maken. Indien
nodig zal het toestel een elektrische schok adviseren en instructie geven voor het toedienen
van deze schok.
Nazorg
Een reanimatie en eventueel het overlijden van het slachtoffer is een emotionele gebeurtenis.
Wanneer u als vrijwilliger betrokken bent geweest bij een reanimatie, is het normaal dat u hierover
na wilt praten of er over na moet denken. Nazorg is daarom 24 uur per dag, 7 dagen per week
beschikbaar. Hartveilig wonen benadert vrijwilligers die betrokken zijn geweest bij een reanimatie
na afloop om te kijken of er behoefte is aan nazorg.
Aanmelden bestaande AED
Naast vrijwilligers zijn er ook AED’ s nodig om Hartveilig wonen succesvol te maken. Veel
organisaties, instellingen, verenigingen of particulieren zijn in het bezit van een AED.
Men kan deze AED aanmelden bij Hartveilig wonen. De AED bij het Kulturhus in Lintelo is ook
aangemeld bij Hartveilig wonen.

NIEUWJAAR WENSEN
Op vrijdag 4 januari 2013 is er ’s avonds in het Grand Café van het Kulturhus weer gelegenheid
elkaar een goed nieuw jaar te wensen. We hopen u daar te ontmoeten.
Bestuur Lintelo’s Belang
Jos Bussink, voorzitter
Arjan Heersink, 2e voorzitter
Peter ter Haar, secretaris
Joke ter Haar, penningmeester
Giny Bulsink
Willemien Luiten
Henk Gussinklo
Er is nog 1 vacature
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Sondernweg 15
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