Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
Datum: 29 oktober 2011
Aan de voorzitter van de raad.
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Aanrijdtijden ambulances
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) De aanrijdtijden van de ambulance ligt voor Wijk bij Duurstede onder de gemiddelde
norm van 95%. De gedeputeerde geeft aan dat er inmiddels een plan in voorbereiding
is om de aanrijdtijden van de ambulance voor de meest perifere gebieden, waaronder
Wijk bij Duurstede, te verkorten. Is dit plan bij de gemeente bekend en op welke
manier is de gemeente bij dit plan betrokken?
2) Welke maatregelen worden er genomen om de aanrijdtijd voor Wijk daadwerkelijk te
verkorten? Komt er wellicht een ambulancepost in of dichter bij onze gemeente? Op
welke termijn worden de maatregelen naar alle waarschijnlijkheid uitgevoerd?
Wanneer zal het effect van de maatregelen zichtbaar zijn en worden de aanrijdtijden
van de ambulance naar Wijk korter?
Toelichting:
In de provinciale commissievergadering Wonen, Maatschappij en Cultuur van 3 oktober jl.
heb ik namens de SGP-fractie gevraagd naar de aanrijdtijden van ambulances. Met name
ging het me hierbij om de ‘Wijkse’ aanrijdtijden. De gedeputeerde mw. Pennarts
(GroenLinks), heeft hier als volgt op geantwoord:
‘Over 2010 waren de responstijden van de RAVU voor A1 en A2 indicaties beide >95%. De
norm die gesteld wordt is gemiddeld 95% voor de gehele regio. De RAVU voldoet aan deze
norm. Voor een klein aantal gebieden, waaronder Wijk bij Duurstede, liggen de responstijden
om tal van redenen lager. Wijk bij Duurstede is een van deze gebieden met 91% op tijd. Voor
deze gebieden is een plan in voorbereiding om ook in deze meest perifere gebieden nog beter
te scoren. Redenen zijn divers: de belangrijkste zijn gelijktijdigheid van incidenten in
periferie van de regio en snelheidsbeperkende maatregelen (rotondes, wegopbrekingen,
drempels etc.)’.
Kortom, er wordt aan gewerkt en er is zelfs al een plan in voorbereiding om de responstijd te
verbeteren. De PCG-fractie is benieuwd in hoeverre de gemeente Wijk bij Duurstede
betrokken is bij de planvorming. Welke maatregelen zijn nodig om de responstijd te
verbeteren? Door zowel aan lokale als provinciale ‘touwtjes’ te trekken hopen we dat het
resultaat is: kortere aanrijdtijden voor Wijk! U begrijpt wellicht dat ik over dit onderwerp
ook op ‘provinciaal niveau’ nog niet uitgevraagd ben…
Hans Marchal/PCG

