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Opbouw

- Stellingen

- Thema gezondheid & ruimte

- Inventaris- en boodschappenlijst

- Drie strategieën: gezondheid een plek in ruimtelijke ontwikkeling

- Handelingsperspectief: Wie, hoe en wat



Stellingen

Zonder omgevingswet ondernemen wij geen stappen op gezondheid in het 

fysieke domein



Stellingen

Het geld zit tegenwoordig in het sociale domein, nu pas wordt samenwerking 

interessant



Stellingen

Ruimte zijn ‘hakkers’ (hakken de knoop door), sociaal zijn praters (blijven 

maar overleggen)



Stellingen

Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid 



Wat versta je onder gezondheid?

- Fijnstof / luchtkwaliteit

- Geluid

- Externe veiligheid

- (Intensieve) veehouderij

- Groen / groene daken

- Invloed natuur

- Leefbaarheid

- Eenzaamheid / ontmoeting

- Sociale cohesie

- Burgerparticipatie

- Voldoende ziekenhuiszorg

- Lage sociale economische status

- Gezondheidsverschillen

- Obesitas

- Slaapverstoring

- Cumulatie gezondheidsaspecten

- Stimuleren bewegen

- Preventie (kinderen)

- Geestelijke en fysieke gezondheid

- Fysieke beperkingen

- Ervaren gezondheid

- Bodemkwaliteit
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Overvecht en Utrecht

Onderwerp Overvecht Utrecht

Levensverwachting 77,8 79,6

Goed ervaren gezondheid 59,7 67,3

Onvoldoende sociale cohesie 63% 40%

Eenzaamheid 51% 35%

Overgewicht/obesitas 49% 38%

m2 gebruiksgroen per 1.000 inwoners 6.089 4.575

Ontevreden over woonomgeving 25% 13%

Ervaren geluidshinder wegverkeer 17% 14%

Ervaren geluidshinder buren 11% 7%



Maatschappelijke doelen van de 

omgevingswet



Memorie van Toelichting over gezondheid

- 4 factoren gezondheid: erfelijkheid, leefstijl, gezondheidszorg en leefmilieu

- Integrale benadering

- Normen borgen basisniveau

- (Nog) niet genormeerde gezondheidsaspecten

- Betrekken bij afweging, integrale benadering

- Adviserende rol GGD



Gezonde leefomgeving, gezonde mensen

De grote opgaven op het gebied van 

leefomgeving en gezondheid:

• de impact van milieufactoren op de 

gezondheid (>99% gezondheidsschade 

onder de norm)

• de invloed van de fysieke omgeving op 

(on)gezond gedrag, psychische 

gezondheid en deelname aan de 

samenleving

• een gezonde leefomgeving duurzaam 

houden



Typologieën van een gezonde stad

Gezonde stad: een integrerend begrip voor meerdere maatschappelijke opgaven, 

gericht op de mens als gebruiker van de stad. 
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Eerst verkering, dan pas trouwen

- Urgenties: Gezondheid in de omgevingswet & sociaal economische 

gezondheidsverschillen

- Handelingsperspectief op inhoud & proces: 

Agenderen – visieontwikkeling – planvorming – uitvoering



Inventarislijst

- Omgevingswet

- Dynamiek in gebouwde omgeving

- Ruimte en een (beetje) maakbaarheid hiervan

- Breder veld: recreatie, natuur

- Ervaring met integraal werken/denken (vergelijk 
water)

- Open houding (gewend om met andere velden te 
werken) en afwegen van belangen

- Creativiteit en beelden

- Netwerk/wethouder

- Lijnen naar bewoners (geheel eigen participatie 
platform)

- Grondexploitatie (€)

- Data

- Kennis sociaal domein/gezondheid

- Netwerk 

- Data/wijkprofielen: wat speelt er?

- Toegang bewoners/buurt/jongeren (samenleving)

- Wijkgericht werken (schoon, heel, veilig)

- Buurtbudgetten

- Geld: slimme combinaties, effectief organiseren, 

meebetalen

- Nudging

Sociaal Ruimte



Boodschappenlijst

- Duiding en definitie: wat is gezondheid

- Inzicht in opgaven

- Urgentie

- Politiek commitment

- Lange termijn visie

- Inzicht in organisatie

- Netwerk

- Onderbouwing voor keuze (bijv. mbt. groen)

- Harde data (breedte)

- Beter benutten €

- Open houding

- Meelopen (kennisoverdracht)

- Omgevingswet: een plek aan tafel

- Samen eigenaar (geen stakeholder)

- Nu: bij samenwerking hele losse elementen, erg ad 
hoc (m2 nodig, 'hier' iets op bedenken)

- Woordenboek

- Levensloopbestendige en levendige wijk

- Buurtgroen (wederkerigheid)

- Bijdrage aan welbevinden

- 'Eerst de mensen, dan de regels': bankje, moestuin

- Differentiatie op stadsniveau of buurtniveau: inbreng 
bewoners

- Al doende ontdekken/ontwikkelen (samenwerken)

Sociaal Ruimte



Urgentie: Slim schakelen tussen ruimte 

en gezondheid



Drie strategieën: 

gezondheid in ruimtelijke planontwikkeling

1. Gezondheid staat centraal

2. Één gezondheidsthema voorop

3. Het meekoppelen van gezondheid aan een actueel ruimtelijk thema



1.Gezondheid staat centraal

Utrecht: Bouwen aan een gezonde toekomst, ruimtelijke ontwikkeling sluit aan 



2. Één gezondheidsthema voorop

- Amsterdam: de bewegende stad

- Schiedam: gezonde verstedelijking | milieuoverlast verminderen

- Barneveld: luchtkwaliteit

- Staphorst: Omgevingsvisie



Amsterdam Bewegende stad



Schiedam: 

Gezonde verstedelijking
Identiteit

Ambitie: Sociale stijging

Economie: Havenontwikkeling



Meekoppelkans

- Nijmegen: green capital 2017: gezond & sociaal biedt programma voor ruimte

- Groenstructuur: Leidse singelparkt

- Energietransitie: verbeteren binnenklimaat





Wie, hoe en wat: handelingsperspectief voor de 

gemeentelijke ambtenaar

Visieontwikkeling

PlanvormingPlanuitvoering

Agenderen

Hoe, Wie, Wat



www.platform31.nl/
gezondheidenruimte

www.platform31.nl

http://www.platform31.nl/nieuws/slimme-schakels-tussen-gezondheid-en-ruimte

