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Geachte raads- en burgerleden,
In 2020 is het project ‘Positieve gezondheid en leefomgeving’ van start gegaan. Dit is een
project van het Louis Bolk instituut, GGD hart voor Brabant en drie gemeenten uit NoordoostBrabant, waaronder Boekel.
Het doel van het project is gezondheidsbevordering stimuleren op buurtniveau in landelijk
gebied. Er wordt een werkmethode (met handreiking) en een digitale monitoringsapp
ontwikkeld. In totaal doen drie buurten (uit drie verschillende gemeenten) mee aan dit project. In
Boekel gaan we dit project toepassen in de Elzen. De twee andere buurten worden nog
geselecteerd. Sint Anthonis is al in een gevorderd stadium in gesprek met de projectleiding.
Het project wordt grotendeels gefinancierd door GGD hart voor Brabant. Samenwerkingsregio
Noordoost-Brabant onderstreept het belang van het project en draagt financieel bij. Ook de
deelnemende gemeenten leveren een kleine financiële bijdrage.
Dit project is ontwikkeld omdat er op diverse plekken in Noordoost-Brabant spanningen zijn
tussen agrarische ondernemers en burgers. Deze spanningen komen veelal door geuroverlast
van intensieve veehouderijen en daaraan gerelateerde (gevreesde) gezondheidsrisico’s. Dit
probleem is tot dusver met name benaderd vanuit normering (op papier) en metingen, terwijl de
spanningen voor een belangrijk deel voortkomen uit gezondheidsbeleving. Dat laatste nemen
we in het project nadrukkelijk mee.
Het is belangrijk om gezondheid breed en integraal in kaart te brengen. Overheden gaan door
de komst van de Omgevingswet meer omgevingsgericht werken. Er komt meer aandacht voor
gezondheid in de brede leef- en woonomgeving. Op wijk/buurtniveau spelen allerlei
omgevingsfactoren die impact hebben op de kwaliteit van de leefomgeving en (ervaren)
gezondheid. Door mee te doen aan dit project, kunnen we in de Elzen breed kijken naar alle
omgevingsfactoren en naar de gezondheidsbeleving van de inwoners en ondernemers.
In het eerste kwartaal van 2020 zijn er interviews gehouden met inwoners en ondernemers in
de Elzen. Daarnaast zijn er workshops voorbereid. De geplande workshop van donderdag 12
maart kon helaas niet doorgaan vanwege de Coronacrisis. De workshops zijn essentieel voor
het vervolg van het project. Wanneer de workshops plaats kunnen vinden is op dit moment nog
onduidelijk.
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In de tussentijd wordt geprobeerd zoveel mogelijk andere projectonderdelen naar voren te
halen. Hierbij kunt u denken aan de selectie van andere casussen en de voorbereiding van de
monitoringsapplicatie.
De projectresultaten van casus de Elzen worden te zijner tijd gedeeld via een rapportage. De
oorspronkelijke planning van het gehele project liep oorspronkelijk tot eind 2020. Vanwege de
Coronacrisis zal de planning worden aangepast.
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