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Programma

Nadenken en horen over: wat vinden mensen belangrijk in een 
gezonde leefomgeving?

• Plenair: wat vindt ú belangrijk in een gezonde leefomgeving? (foto’s)

• Presentatie Panel onderzoek GGDrU: wat vinden mensen belangrijk in 
een gezonde leefomgeving?

Praktijkvoorbeelden, #hoedan? Hoe kan je inwoners betrekken? 
Wat levert dat op? Wat zijn leerpunten?

• Presentatie praktijkvoorbeeld 1: betrekken inwoners bij de inrichting 
van een gezonde wijk

• Presentatie praktijkvoorbeeld 2: betrekken kinderen bij nieuwe 
inrichting speelplekken in de wijk

Afronding



Waarom betrekken inwoners?

Participatie

=

Winst

Voor bewoners: voelen 
zich gehoord, meer 

betrokken



Foto’s: 
wat vindt u belangrijk in een gezonde leefomgeving?



Panelonderzoek GGDrU: gezonde leefomgeving



Praktijkvoorbeeld 1: Leefplekmeter Nieuwland

Wat is de Leefplekmeter?



Inzetten op een gezonde leefomgeving biedt kansen om 
gezondheid sterker te verweven met verschillende, 
gemeentelijke beleidsterreinen.

Onderdeel gebiedsgericht werken:
- gezonde wijk
- leefbaarheid en veiligheid

Waarom de Leefplekmeter?



#hoedan?!

• Pilot: samenwerking Gezonde wijk werkgroep en gebiedsmanager sociaal, 
fysiek, veilig

• Vragenlijst -> digitale versie
• Benaderen bewoners voor invullen vragenlijst: link op de wijkwebsite, via 

sleutelfiguren oproep gedaan om in te vullen, posters opgehangen in 
wijkcentrum, winkelcentrum, bushokje.

• Analyse vragenlijst door GGD
• Benaderen bewoners voor wijkbijeenkomst: aankondiging op wijkwebsite, 

uitnodiging via Buurtbestuur, uitnodiging gestuurd naar leden Gezonde 
wijknetwerk (professionals en vrijwilligers).

• Tijdens bijeenkomst resultaten gepresenteerd, in gesprek met bewoners
• Input voor integraal Gebiedsplan



Resultaten Nieuwland



1. • Er zijn veel fietspaden, hierdoor kun je makkelijk 
overal komen. Er zijn ook genoeg mogelijkheden om 
te wandelen

• Veel veilige fietspaden zodat jonge kinderen al vroeg 
op de eigen fiets mee kunnen

• Auto's op de stoep geparkeerd waardoor de rolstoel er 
niet langs kan. 

• Niet alle fietspaden en zebrapaden zijn veilig. 
Onoverzichtelijke oversteekplekken (winkelcentrum, 
scholen). 

• Meer bankjes voor ouderen.

2. • goede bus die regelmatig gaat • OV naar andere wijken van Nieuwland laat te wensen over

3. • Snelheidsmaatregelen zijn goed, drempels en 30 km 
zones.

• 130 km op de snelweg, geluidsoverlast. Fijnstof door 
snelweg en Bunschoterstraat. 

• De Poortersdreef is vaak net een racebaan.  Het is ‘s 
ochtends vroeg gevaarlijk om over te steken.  De 
luchtkwaliteit is behoorlijk verslechterd de laatste jaren.

• Te weinig parkeerplekken, auto aan de stoep. Niet veilig
voor fietsers en voetgangers, spelende kinderen.

• Parkeren bij de scholen is gevaarlijk. Meer parkeerplek of 
promotie om kinderen lopend of met de fiets naar school 
te brengen, kiss-ride lane.

4. • Het is een heerlijke plek om te wonen. Veel 
mogelijkheden tot spelen en groen waardoor je er 
ook even lekker uit kan

• Poep van katten en honden - mag daar meer toezicht op?
• Winkelcentrum onaantrekkelijk. Geen uitstraling. Vaak ligt 

er ook zwerfvuil, soms zijn er hangjongeren. Geeft me een 
onveilig gevoel.

• Braakliggende terrein voor de Rondweg Noord en Laan van 
Duurzaamheid: volkstuinen-terrein voor de mensen uit 
Nieuwland?



Ervaringen en leerpunten

Resultaten Leefplekmeter goede ingang voor gesprek

• Representativiteit? -> lage opkomst bewonersbijeenkomst

-> komen alleen de ‘klagers’?

• Kosten effectiviteit? -> tijdsinvestering en kosten gering

• Invloed? -> aanwijsbaar effect op project/beleid?

-> aan twee kanten informatief,

gebiedsmanager kon toelichting geven op

beleid en maatregelen gemeente



Praktijkvoorbeeld 2: Nieuwe inrichting speelplekken



#hoedan?!

Wandelingen door de buurt
Tijdens een wandeling langs speelplekken in de buurt kunnen 
de kinderen en tieners hun ideeën aangeven. Medewerkers 
van de gemeente begeleiden de wandelingen. Kinderen uit de 
wijk worden uitgenodigd om mee te wandelen.

Spelregels
Bij de wandelingen kijken we ook met de kinderen of de speelplekken aan de spelregels voor 
speelplekken voldoen. Deze regels zijn gemaakt met kinderen van verschillende Amersfoortse 
basisscholen. 

Inloopbijeenkomsten 
Na de wandelingen met kinderen volgen inloopbijeenkomsten voor alle inwoners uit de wijk. Daar 
krijgen de inwoners informatie over de ideeën van de gemeente over de speelplekken. Inwoners 
kunnen ideeën inbrengen en zelf met voorstellen komen. 

Uitvoeringsplannen
De uitvoeringsplannen geven een beeld van de veranderingen op speelplekken in de periode 2019-
2023. Per spelregel zijn aanbevelingen gedaan waar bij het uitrollen van het uitvoeringsplan 
rekening mee gehouden wordt. Wanneer een speelplek (op)nieuw wordt ingericht, wordt de buurt 
uitgenodigd om mee te denken over de inrichting. 





Ervaringen en leerpunten

• Representativiteit? -> gemiddeld per wijk 10 kinderen

• Tijdsduur en kosten -> hoog!, daarom per wijk en

gespreid over meerdere jaren

• Transparant -> proces en uitvoeringsplannen 

beschikbaar via website gemeente

• Vroeg in proces -> kinderen en bewoners vanaf begin

betrokken



Meer voorbeelden:
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/participatieomgevingsw
et/anderenwat/praktijkverhalen/

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/participatieomgevingsw
et/praktische/werkvormen-participatie/

https://www.amersfoort.nl/onderwijs-en-jeugd/to/nieuwe-
inrichting-speelplekken-in-de-wijken.htm

Afronding en meer informatie:

https://www.gezondeleefomgeving.nl/instrumenten/leefplekmeter

Cijfers over gezondheid:

www.ggdatlas.nl

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/participatieomgevingswet/anderenwat/praktijkverhalen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/participatieomgevingswet/praktische/werkvormen-participatie/
https://www.amersfoort.nl/onderwijs-en-jeugd/to/nieuwe-inrichting-speelplekken-in-de-wijken.htm
https://www.gezondeleefomgeving.nl/instrumenten/leefplekmeter
http://www.ggdatlas.nl/

