
Bouwsteen Gezondheid 

Stellingen 
Wat vindt u van de ambitie? 
 
Zijn er voldoende gegevens beschikbaar om gezondheid te kunnen meewegen in beslissingen? 
 
Waarom zou gezondheid wel of niet leidend moeten zijn bij alle maatschappelijke opgaven? 
 
 
Opmerkingen/ Aanvullingen 

 Burgerparticipatie in alle bouwstenen 

 Milieubeleid is ook (gedeeltelijk) tbv gezondheidsbescherming. Is het voldoende? Nee. 

 Link met voorzieningen, faciliteiten, recreatie & toerisme 

 Voeg afwegingscriteria toe aan als eis voor gemeentelijke visies of plannen. Dan maak je het 
meetbaar. 

 Onmiddellijke toepassing en handhaving van bestaande wet- en regelgeving m.b.t. 
gezondheid. Bescherming bevolking. 

 Bij ambitie concreet opnemen het begrip ‘voorzorgsbeginsel’. Denk ok aan de wettelijke 
zorgplicht. 

 Welzijn is leidend (gezondheid / werk / omgeving)  

 Well being meer / prominenter in de bouwsteen zetten, zodat hiervan toch iets in de visie 
belandt 

 Water is ingedeeld bij ruimte, maar is van grote invloed op de gezondheid. 

 Gezondheid van inwoners van een klein dorp komt in het geding zodra er een bedrijventerrein 
naast wordt gebouwd. 

 Altijd nadenken bij alle acties wat dit voor de gezondheid betekent. Moet normaal worden. 

 Integraliteit: bouwstenen zijn open zuilen. 

 Blijf industrie / bedrijfsleven betrekken. Actief, samen en niet van boven af. 

 Onderzoek wijst uit dat zelfredzaamheid al wat op de terugweg is. Ondersteuning blijft 
noodzakelijk. Illusie om te denken dat ouderen en kwetsbaren zelf alles kunnen oplossen. 

 Klimaat, biodiversiteit en sociale doelen kunnen bijdragen aan gezondheid. 

 Wellbeing Economy leidend i.p.v. gezondheid. 

 Beschikbaarheid van gezond drinkwater is belangrijk voor de gezondheid. Drinkwater is eerste 
levensbehoefte. 

 Adviesraden actief benaderen voor consultering over eindproduct. Bijv. WMO-raad, 
seniorenraad, jongerenraad, etc. 

 Toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Inrichting openbare ruimte uitnodigend om 
voor alle groepen naar buiten te gaan. 

 Kaders voor toegankelijkheid. Gezondheid-inclusief bouwen. Uitnodigend voor gezond gedrag. 

 Drinkwater niet terug te vinden in bouwsteen: basisbehoefte. 

 Well Being toelichten. Normen belangrijk vs opvullen tot de norm. Gebiedskwaliteit. 

 Ambitie goed. Omgevingsfactoren. Bevolking per direct beschermen. 

 In elk ruimtelijk besluit moet er aandacht zijn voor gezondheid. Gezondheidseffecten moeten 
worden beschreven   

 Ook relatie met leefbaarheid: zorg voor farmer’s markt o dorpen. Faciliteer dat. Win-win. 
Landbouw & leefbaarheid. 

 Relatie met bouwsteen bereikbaarheid en milieuthema’s zoals geluid. 

 Gezondheid leidend of meewegen? 

 Inzet op economisch. Tekort op sociaal domein. Knelt op dit moment. 

 Breed afwegingskader gezondheid. Voorbeeld opnemen. Toevoegen omgevingskwaliteit. 
 

 


