Werksessie van normen naar waarden bij
gezondheidsbescherming
➢ Zaal 4: Vechtenzaal
➢ Gespreksleiding:
▪ Anne Mulder, accounthouder GGDrU
▪ Jaap de Wolf, adviseur milieu en
gezondheid GGDrU

Bouwstenen
voor de directe
woonomgeving

Wat vinden we
belangrijk?
• Kinderen groeien op in een
rookvrije omgeving
• Voor iedereen zijn er dichtbij
en toegankelijke
aantrekkelijke plekken
• De leefomgeving draagt bij
aan een gezond gewicht
• Wonen en druk verkeer zijn
gescheiden
• Functies (wonen, werken,
voorzieningen) zijn goed
gemengd, overlast gevende
bedrijven staan op afstand

#Hoedan?!
• Beperk roken in de publieke
ruimte

• Stimuleer naleving stookalert
• Betrek inwoners bij plannen voor
de leefomgeving
• Bied levendige
ontmoetingsplekken en stille
plekken
• Bied een natuurlijke omgeving
met ruimte voor veilig groen en
water
• Zorg dat de omgeving
uitnodigend is om te spelen en te
sporten
• Bied voldoende betaalbare
sporten en ontspanningsactiviteiten aan in wijken

Bouwstenen
voor mobiliteit

Wat vinden we
belangrijk?

#Hoedan?!

• Actief vervoer (lopen en
fietsen) is in beleid, ontwerp
en gebruik de standaard

• Dring gemotoriseerd verkeer terug
door autoluwe straten, beperken van
parkeren en van overlast van
spoorwegen en luchtvaart

• Tussen kernen zijn goede
(elektrische)fiets- en OVverbindingen

• Stimuleer het auto delen, lopen en
fietsen en verbind het OV goed met
lopen en fietsen

• Een veilige en goede fietsinfrastructuur, met stallingen

• Zorg voor goed toegankelijk en
betaalbaar vervoer

• Voorzieningen, wonen en
werken goed gemengd

• Zorg ervoor dat resterend verkeer
schoon en stil is
• Betrek inwoners bij
mobiliteitsplannen

Bouwstenen
voor de
buitenruimte

Wat vinden we belangrijk?

#Hoedan?!

•Aandacht voor
gezondheidsbescherming
en gezondheidsbevordering

•Realiseer functioneel groen om er te
wandelen, spelen, stilte en rust te
ervaren

•Aantrekkelijke omgeving om te
fietsen, wandelen en recreëren

•Kies planten- en bomensoorten waar
weinig mensen allergisch voor zijn en
die weinig overlast geven

•Voldoende groen en water in elke
wijk en buurt
•Afstand tussen (intensieve)
veehouderijen en kwetsbare
functies (woningen, kinderopvang,
scholen)

•Zorg voor woon- en
verblijfsgebieden met een goede
luchtkwaliteit en beperkte geluid- en
geurhinder (gebruik daarvoor de
normen van de WHO)
•Realiseer geen nieuwe, kwetsbare
voorzieningen dichtbij veehouderijen.
Dit geldt ook andersom: geen nieuwe
veehouderijen vlakbij woningen en
scholen

Bouwstenen

voor een gezond
binnenklimaat in
gebouwen

Wat vinden we belangrijk?
•

Binnenklimaat is prettig en
gezond

•

Minimaal één zijde (gevel) van
een woning is aangenaam

•

Voldoende levensloopbestendige
en klimaatadaptieve woningen

#Hoedan?!
•Bij nieuwbouw en renovatie van
woningen altijd voldoende
ventilatiemogelijkheden realiseren
•Zorg dat minimaal één gevel van een
woning geluidsluw en daardoor
aangenaam is
•Zorg voor een gevarieerd aanbod aan
woningen voor verschillende
doelgroepen: levensloopbestendig,
energieneutraal, voor jongeren,
(jonge) gezinnen en ouderen

Gespreksvragen
• Wat vind je van deze nieuwbouwplannen (persoonlijk,
vanuit jouw rol/positie en deskundigheid binnen je
gemeente)?
• Wat voor rol zie je voor jezelf weggelegd om invloed uit te
oefenen op dit soort plannen?
• Onder welke voorwaarden vind je deze nieuwbouw, gezien
vanuit gezondheid, acceptabel/aanvaardbaar (zie de
uitgereikte kaartjes ‘Bouwstenen gezonde leefomgeving’)?
Heb je suggesties voor aanpassing van het plan?
• Hoe zou de GGD je hierbij kunnen ondersteunen?

