I.1.

Gebiedstafel Stedelijk Gebied

GEZONDHEID
Inclusief: Beweging, gezondheidsrisico’s, hinder door elektromagnetische straling
Huidige situatie

Belangrijke bronnen

Wat is kort samengevat de huidige stand van zaken bij dit het onderwerp? Wat gaat er nu goed of juist niet goed?

Rapporten, websites, databases,
kaartbeelden, namen experts.



Meer vergrijzing en minder ontgroening  mensen moeten langer zelfstandig thuis wonen.  bijv. mobiliteit, zowel fysiek als digitaal, belangrijk.



Zeeland heeft 2e risicoprofiel van Nederland, voor een groot deel door de grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen (industrie en transport)

Regionaal Risicoprofiel Zeeland



Psychische sociale problemen  omgeving die uitnodigt tot ontspannen, bewegen en ontmoeten is belangrijk.

Risicokaart



Zie lijst Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico



75% is gezond, maar onvoldoende



Bewegen, want teveel overgewicht

Zeelandscan



Gezonde voeding, meer aandacht op school

Gemeentelijke monitor sociaal domein



Sociaal contact <-> meer smartphone gebruik is ‘probleem’

www.vtv.nl



Bereikbaarheid van voorzieningen en zorg  schaalvergroting



Hoog percentage zelfdoding in Zeeland



Veel kernen hebben weinig wandelmogelijkheden voor een ommetje in het buitengebied



Er is samenwerking PZ met de HZ, stimulering van gezond in zeeland via de 5 makelaars

Trends & Ontwikkelingen

Belangrijke bronnen

Welke ontwikkelingen zijn van groot belang voor dit onderwerp? Wat komt er op ons af?

Rapporten, websites, databases,
kaartbeelden, namen experts.



Toename van stressgerelateerde ziektes (burnout, depressie, ADHD,…). Oorzaken leefomgevings, prestatiedruk, online..



Toename van transport gevaarlijke stoffen

Basisnet



Nieuwe soorten risicobronnen door energietransitie (bijv. waterstof, buurtbatterijen)

Onderzoeken IFV (IGV?)



Toename toeristen/recreanten  meer risico-ontvangers

Vergunningaanvragen



Zie lijst Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico

Regionaal risicoprofiel



Lokaal geproduceerd voedsel



Boeren/producenten rechtstreeks in contact met inwoners (markten)



Fietsen stimuleren (werkgever)



Belang van regie in eigen hand (voor gevoel gezondheid, welbevinden)



Woongemeenschappen/community



Lokale zorginitiatieven



Natuurlijke leefomgeving biedt kansen voor gezonde en fitte Zeeuwen



Stralingsvrije zones?



Let ook op geluidsbelastingen



Toename LFG (laagfrequent geluid)



Zeeland als bleu zone



Cross-sectoraal (bewegen, voeding, vitaliteit, natuur, toerisme en recreatie)



Klimaatverandering: hittestress als gezondheidsrisico bij kwetsbare groepen.



Toename 65+ers en daarmee de aandacht voor preventie



Mensen meer bewust van gezondheidseffecten lucht, geluid etc.



Omgevingswet nadrukkelijk gezondheid



GGD staat te trappelen op dit gebied



Lokale bestuurders/politiek meer aandacht



Dus-> denk meer vanuit gezondheid ipv regels

I.1.

Gebiedstafel Stedelijk Gebied

GEZONDHEID
Inclusief: Beweging, gezondheidsrisico’s, hinder door elektromagnetische straling
Ambitie 2050
Wat is uw droombeeld voor de situatie in 2050 voor dit onderwerp?


Straling: overheid moet zorgplicht en voorzorgprincipe toepassen



Blootstellingslimieten omlaag



Stralingsvrije locaties voor gedupeerden



Kosten van gedupeerden vergoeden



Industrie/risicovolle bedrijven zijn zoveel mogelijk geclusterd in fisicogebieden (Sloegebied & Kanaalzone), waardoor de risico’s minder verspreid zijn.



Veiligheidsregio, GGD en RUD worden standaard in de gebinfase van een ontwikkeling betrokken, om mee te denken over hoe het gebied veilig, gezond en schoon kan worden ontworpen, met oog voor de
andere belangen.



Volg voortschrijdende wetenschap



Dat Zeeuwse omgeving zo wordt ingericht dat deze bijdraagt aan gezond (gedrag)



Dat de Zeeuwse inwoner tot de gezondste inwoners van Europa behoren (mede te danken aan onze mooie Zeeuwse omgeving)



Dat de verschillende beleidsterreinen vanzelfsprekend (effecten op) gezondheid laten meewegen in hun visie/plannen



Zeeuwen leven langer en zijn langer gezond!

Wat is in 2050 anders dan nu en wat is gelijk gebleven?


Risicovolle bedrijven zijn meer geclusterd



We zijn gemiddeld ouder



2e kerncentrale



getijdenenergie

Hoe gaan we voor dit onderwerp om met de ontwikkelingen die op ons afkomen?

Met welke verschillen binnen Zeeland moet de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 rekening houden voor dit specifieke thema?


Vernieuwing omgevingsveiligheidsbeleid (aandachtsgebieden)

Raakvlak met andere visietrajecten
Komt dit onderwerp ook aan bod in andere lopende visietrajecten en zo ja, welk visietraject is dit en wie doen er aan mee?


Link met stedelijk groen

Opstellers
Voor ieder onderwerp zoeken wij een klein team van enthousiaste experts die dit onderwerp de komende maanden samen verder willen uitwerken voor de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021. Het projectteam
Omgevingsvisie verzorgt ondersteuning. Bent u één van deze experts?

Ja, zet mij maar op de lijst!
Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

Organisatie:

Organisatie:

Organisatie:

Organisatie:

Meedenkers
Voor ieder onderwerp zoeken wij ook enthousiaste experts die bij dit onderwerp kunnen dienen als meedenker voor de opstellers. Bent u één van deze meedenkers?

Ja, zet mij maar op de lijst!
Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

Organisatie:

Organisatie:

Organisatie:

Organisatie:

