Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en
andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Boekel
Onderwerp: Gezondheid
De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 28 maart 2018
Overwegende dat
- ingevolge de Wet publieke gezondheid het college van burgemeester en wethouders
de publieke gezondheidszorg bevordert en daarbij in ieder geval zorg draagt voor:
- het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen
- en het bevorderen van medisch milieukundige zorg
- en het bevorderen van technische hygiënezorg
-

-

-

het uitgangspunt van de Nota lokaal gezondheidsbeleid 2017-2020 Gemeente Boekel
positieve gezondheid is, waarbij de gemeente zich vooral richt op het gezond houden
van mensen en het benadrukken van de kracht van mensen;
er, om dit te bereiken, integraal naar gezondheid dient te worden gekeken omdat
gezondheid nu eenmaal veel koppelingen met andere beleidsterreinen heeft en er
daarom ook vanuit die andere beleidsterreinen maatregelen nodig zijn om die
gezondheid te bevorderen;
met positieve gezondheid als uitgangspunt gezondheid niet als doel op zich wordt
gezien maar ook als middel om andere doelen te kunnen bereiken waaronder:
‘kwaliteit van leven’, ‘mee kunnen doen in de maatschappij’ en ‘het gebruik maken
van sociale netwerken’;
gezondheid beïnvloedende factoren onder andere omgevingsfactoren betreffen zoals
woonomgeving, milieu en sociale cohesie;
de fysieke leefomgeving, zoals stoffen in bodem, water en lucht, van invloed is op de
gezondheid van mensen;
ook geuroverlast, geluidsoverlast en verminderde luchtkwaliteit factoren zijn die een
rol spelen in de gezondheid van mensen,
bij brief van 20 februari 2018 Werkgroep d’n Elzen een hartenkreet heeft geuit over
hun leefsituatie in dit gebied;
naast dit gebied diverse gebieden in Boekel zwaar overbelast zijn of worden en
daardoor kunnen worden geduid als gebieden met gezondheidsbedreigende
elementen;
het daarmee onze plicht is alles uit de kast te halen om het leefmilieu in de gehele
gemeente Boekel significant te verbeteren door deze gezondheidsbedreigende
elementen nu op te pakken en te bestrijden;

roept het college met klem op alles in het werk te stellen om er voor te zorgen dat de
gemeente Boekel niet nog meer wordt belast en er voor te zorgen dat het leefmilieu in de
gemeente Boekel minimaal opgewaardeerd wordt naar een redelijke
milieugezondheidskwaliteit, GES-score 2 of lager, zoals verwerkt in het Omgevingsplan in
Hoofdstuk 4, gezonde fysieke leefomgeving en goede omgevingskwaliteit.
en gaat over tot de orde van de dag.
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