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Beste leden van de gemeenteraad,
Via deze raadsinformatiebrief willen we u graag informeren over de ‘Visie op een
Positief Gezond Voerendaal’ welke door het college is vastgesteld. In de bijlage vindt
u deze visie.
Zoals u weet is sinds enkele jaren positieve gezondheid een belangrijk uitgangspunt
in de doelstellingen van de gemeente Voerendaal. Deze visie is opgesteld om de
verbinding tussen positieve gezondheid en bestaand beleid en ontwikkelingen binnen
de gemeente Voerendaal te verankeren. Het doel van deze visie is om integraal te
gaan denken en handelen vanuit het perspectief van de positieve gezondheid van
onze inwoners. Over deze visie is advies gevraagd aan het Maatschappelijk Platform.
Dit advies is toegevoegd als bijlage bij deze brief.
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL,

NL77 BNGH 0285 0089 27

Pagina 1 van 1

Maatschappelijk platform Voerendaal

Wethouder Leefbaarheid gemeente Voerendaal
Dhr. Braun/Dhr. Zeguers
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Hart voor Voerendaal
Voorzitter Maatschappeiijk Piatform Voerendaal

Geachte Heer Braun en Dhr. Zeguers,
Geacht College,
Op 7 december 2021 heeft u, via Dhr. Zeguers beleidsadviseur Maatschappelijk
Ontwikkeling, het MPV gevraagd een advies te geven inzake haar visie op een positief
gezond Voerendaal: "Hart voor Voerendaal”. U heeft gevraagd het advies uit te brengen
binnen 6 weken.
De visie is 10 januari j.j. formeel in onze vergadering aan de orde geweest. Tijdens een
eerdere vergadering d.d. 4 oktober is het concept al met ons gedeeld en tijdens dit overleg
hebben wij open gediscussieerd over het concept en hebben wij onze op- en
aanmerkingen al aan de beleidsmedewerker kenbaar gemaakt. Het stuk dat tijdens onze
laatste vergadering is behandeld was voor ons dan ook niet geheel nieuw. Onze eerdere
op- en aanmerkingen zijn grotendeels verwerkt in de definitieve visie en waar dit niet of
niet volledig is gebeurd heeft de beleidsmedewerker een uitgebreide toelichting gegeven.
Het MPV adviseert in algemene zin dan ook positief ten aanzien van de Visie op een
positief gezond Voerendaai: ‘Hart voor Voerendaal’.
Opmerkingen/ aandachtspunten
• Het spinnenweb met de 6 dimensies vinden wij een zeer goede insteek en visueel
zeer sterk. Wij missen in de visie alleen de punten ‘zingeving’ en ‘mentaal
welbevinden’. Deze 2 zaken worden wel geraakt maar zijn verder niet
geconcretiseerd. Wij beseffen heel goed dat dit ook de meest abstracte begrippen
van de 6 zijn maar willen toch graag het advies meegeven hier nader over na te
denken en concreet invulling proberen te geven aan deze 2 dimensies.
• Positieve gezondheid wordt voor- en door de inwoners van Voerendaal
gerealiseerd. De zichtbaarheid van de verschillende projecten laat onzes inziens
echter te wensen over. Wij adviseren dan ook om na te denken over de
zichtbaarheid in de gemeente. Het plaatsen van bordjes met pictogrammen van
de dimensie welke betrekking op het desbetreffende project kan hierbij een goede
aanvulling zijn.
• De venfvevenheid met andere agenda's, projecten en regelingen vinden wij zeer
waardevol en goed in de visie verwoord. Het in elkaar grijpen van projecten en
Voorzitter: Harald Ernens
Secretaris: Angelique van Velsen MPVoerendaal@emaii.com

beleidsveld overstijgend laat duidelijk zien dat er samengewerkt wordt hetgeen wij
alleen maar kunnen toejuichen.
Wij zullen de visie blijven volgen en vertrouwen erop dat de invulling van deze visie
dynamisch zal blijven en wij kijken dan ook met belangstelling uit naar de concrete
uitwerking en de bijbehorende projecten.

Met vriendelijk groet,
Namens het MPV,

Voorzitter H. Ernens
Secretaris A. van Velsen

Voorzitter: Harald Ernens
Secretaris: Angelique van Velsen MPVoerendaal(5)gmail.com

Hart voor
Voerendaal
Visie op een positief gezond Voerendaal

Hart voor
Voerendaal

1. Inleiding
In Voerendaal is het leven prettig. De gemeente heeft een hoog voorzieningenniveau, een centrale ligging
en is gesitueerd in een groene, landschappelijke omgeving. Mensen kennen elkaar, er is sprake van een
hechte gemeenschap en een sterk verenigingsleven. Bij een prettig leven hoort een gezonde leefstijl. Niet
alleen door te sporten, bewegen en gezond te eten maar vooral door te doen waar je je goed bij voelt, door
mee te doen in de samenleving en bewust om te gaan met jezelf en je omgeving. Dit past in het
gedachtegoed van positieve gezondheid. De gemeente Voerendaal geeft in veel van haar beleidsdoelen en
uitgangspunten handen en voeten aan positieve gezondheid. Deze visie is opgesteld om de verbinding te
leggen tussen positieve gezondheid en bestaand beleid en ontwikkelingen binnen de gemeente Voerendaal.
Het doel van deze visie is om integraal, vanuit verschillende beleids- en invalshoeken, te gaan denken en
handelen vanuit het perspectief van de positieve gezondheid van onze inwoners. In deze visie vanuit de
gemeente Voerendaal gaan we nader In op de betekenis en het belang van positieve gezondheid in
Voerendaal en de verankering daarvan in onze maatschappelijke doelen.

2. Positieve gezondheid
Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid ontwikkelt door arts-onderzoeker Machteld Huber.
Dit is uitgewerkt in zes dimensies. Gezondheid is op deze wijze geen doel op zich, maar een middel
waardoor je een zinvol leven kan leiden en doet waar je je goed bij voelt. Daarbij denk je niet in beperkingen,
maar ga je te alle tijden uit van je eigen kracht en het vermogen om met de fysieke, emotionele en sociale
uitdagingen in het leven om te gaan. Je voert zelf de regie over je leven en op basis van de zes dimensies
voor jezelf bepaalt wat belangrijk is om jezelf (positief) gezond te voelen. Zelf de regie voeren over je
gezondheid vinden we belangrijk in Voerendaal, we geloven hier ook echt in. De eigen kracht die van
mensen uitgaat is krachtig, als dit besef groeit onder onze inwoners versterkt dit hun ervaren gezondheid en
geluk.
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Het spinnenweb van positieve gezondheid met de 6 dimensies

3. Achtergrond
Gemeente Voerendaal heeft in 2017 het gedachtegoed van positieve gezondheid omarmt tijdens het ‘jaar
van de positieve gezondheid’. Samen met onze maatschappelijke partners vanuit onderwijs, zorg, sport en
verenigingen hebben onze inwoners kennis kunnen maken met positieve gezondheid en wat dit voor hen
betekent. De campagne ‘Hart voor Voerendaal’ is gestart om inwoners laagdrempelig kennis te laten
maken met positieve gezondheid en wat dit voor hen betekent. Diverse maatschappelijke partners en
ondernemers vanuit onderwijs, zorg, sport en verenigingsleven hebben zich aangesloten bij deze campagne
en het gedachtegoed samen met de gemeente uitgedragen. De breed uitgezette bewustwordingscampagne
had vooral als doel dan inwoners zelf de vertaling gingen maken vanuit actie en ervaring naar het effect op
hun eigen positieve gezondheid.
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Na 2017 is positieve gezondheid een belangrijk onderdeel gebleven van het beleid en de visie van de
gemeente Voerendaal. Het uitgangspunt is verwerkt in de diverse beleidsterreinen van de gemeente, al dan
niet in samenwerking met maatschappelijke partners. Denk hierbij met name aan volksgezondheid,
onderwijs en sport, maar ook in de omgevingsvisie en binnen belangrijke gemeentelijke projecten. Hierbij
dient in het bijzonder de Open Club Klimmen genoemd te worden. Binnen dit majeure project is positieve
gezondheid de centrale doelstelling van dit project en geldt als legitimatie voor een forse investering in een
multifunctioneel gebouw en parkgebied.

4. Hart voor Voerendaal
Hart voor Voerendaal betekent dat inwoners hart hebben voor zichzelf en hun omgeving vanuit het
gedachtegoed van positieve gezondheid. Door goed voor jezelf en je omgeving te zijn, leidt je een prettig en
zinvol leven. Iedereen geeft hier op eigen wijze invulling aan en bepaalt hetgeen belangrijk is in je eigen
leven. Als gemeente vinden we het belangrijk dat inwoners wel de mogelijkheid hebben om een positief
gezonde leefstijl na te streven. Daarom investeren we op diverse beleidsterreinen samen met onze inwoners
en maatschappelijke partners om elkaar hierbij te helpen en waar mogelijk die leefstijl te versterken, voor
jezelf en voor een ander. We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:
Positieve gezondheid als middel voor een prettiger leven
Omgaan met uitdagingen in je leven, uitgaan van mogelijkheden en zelf bepalen op welke wijze je goed in je
vel zit bepaalt jouw positieve gezondheid. De gemeente luistert naar haar inwoners en faciliteert hen in hun
positief gezonde gedrag waar mogelijk. Dit betekent een andere rol als overheid: zodra inwoners bewust zijn
wat goed voor hen is, zijn zij aan zet om de gemeente hier als partner in te betrekken. Dit kan betrekking
hebben op diverse aspecten van het leven zoals sport, onderwijs, leefbaarheid of zorg. De 6 pijlers van
positieve gezondheid vormen de basis om het gesprek met inwoners aan te gaan over hun behoeften. Jouw
positieve gezondheid vul je zelf in maar vanuit het gedachtegoed vinden we het als gemeente belangrijk dat
onze inwoners ook een positief gezonde leefstijl nastreven. Door bijvoorbeeld te sporten, door
vrijwilligerswerk, door goed voor je naasten te zorgen, door idealen te hebben of door te genieten. Door op
een preventieve wijze om te gaan met positieve gezondheid leggen we een steviger fundament voor mentale
en fysieke uitdagingen in het leven.
Eigen kracht
We geloven in de eigen kracht van onze inwoners. Zij weten wat goed is voor hen en zitten zelf aan het stuur
voor een positief gezonde invulling van hun leven. Het gaat hierbij zowel om fysieke als mentale aspecten
van ieders welbevinden. Met name voor het mentale aspect moet de Voerendaalse samenleving dan ook
voldoende aandacht hebben zodat iedereen meedoet en een zinvol leven kan leiden. Hierbij laten we
niemand in de steek, als iemand het niet alleen kan, doen we het samen. Hiervoor is een breed (sociaal)
vangnet van informele en formele zorg voor alle leeftijden.
Voor elkaar, met elkaar
Onze inwoners zijn over het algemeen erg zelfredzaam. Niet alleen door voor zichzelf te zorgen, maar door
er voor een ander te zijn. Ook dat is Hart voor Voerendaal en maakt onze gemeente een prettige plek om te
leven. Waar hulp bij nodig is, weten onze inwoners die te vinden. Dat geldt zeker ook voor nieuwe
Nederlanders. Waar nodig neemt de gemeente hier een rol in. Daarbij kent elke kern haar eigen dynamiek
en sociale netwerken. De kracht die hiervan uit komt is sterk en vormt een stevig fundament voor een
positief gezonde samenleving.
De gemeente als partner
De eigenaar van je positieve gezondheid ben je zelf. Als inwoner kun je daarom beter de gemeente vertellen
wat belangrijk is om een positief gezond leven te leiden in plaats van andersom. De gemeente luistert naar
haar inwoners en is een betrouwbare partner om samen de positieve gezondheid te versterken. Waar nodig
schakelen we hier onze maatschappelijke partners bij in. Door een gedeeld eigenaarschap staan we samen
sterker en doen we de juiste dingen, dingen die er echt toe doen omdat inwoners hier zelf achterstaan. Het
is belangrijk om dit samen te doen en te blijven doen voor het welbevinden van onze inwoners.
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Gebruik maken van omgeving
Voerendaal ligt in een mooie groene, landschappelijke omgeving. Deze omgeving gebruiken we om een
gezonde leefstijl te stimuleren. Genieten van de natuur, het groen en de mooie vergezichten is een
ondergewaardeerde kracht in Voerendaal die een nadrukkelijkere plek krijgt in onze gemeente. Een
wandeling, fietstocht, buitenles of ontmoetingsplek in onze mooie groene omgeving verstevigt de positieve
gezondheid van onze inwoners. Daarbij willen we onze mooie omgeving graag behouden en doorgeven,
hetgeen geheel past in de duurzaamheidsambities van de gemeente.
Ook kent Voerendaal een hoog voorzieningenniveau. Vrijwel al deze voorzieningen, zoals scholen,
sportparken, multifunctionele accommodaties/gemeenschapshuizen, bibliotheken en Burgerijen hebben een
essentiële rol in het versterken van de positieve gezondheid van onze inwoners. De instandhouding en
ontwikkeling hiervan is onderdeel van de versterking van de positieve gezondheid van onze inwoners.

5. Huidige ontwikkelingen
Binnen diverse ontwikkelingen en beleidsterreinen in de gemeente Voerendaal is er reeds een directe of
indirecte relatie met positieve gezondheid. Hieronder staan deze opgesomd waarbij wordt verwezen naar de
relevante (beleids)documenten.
5.1 Trendbreuk
In de aanpak Trendbreuk werken we met alle Zuid Limburgse gemeenten samen om Zuid Limburg een
gezondere regio te maken. Dit begint bij een gezonde en kansrijke start. Om die reden participeert
Voerendaai in de aanpak 'Kansrijke Start’ waarbij onder andere de interventies Nu Niet Zwanger, Voorzorg
en Stevig Ouderschap behoren. Deze (preventieve) interventies zijn gericht op een eerlijke en veilige
mogelijkheid voor al onze kinderen om op te groeien in de 1® 1000 dagen. Vanuit de versterkte aanpak van
Kansrijke Start in Parkstad is positieve gezondheid de gezamenlijke uitgangspunt van alle ketenpartners die
deelnemen aan het knooppunt Kansrijke Start.
De aanpak Trendbreuk wordt stapsgewijs uitgebreid naar de andere levensfasen via het basis-, voortgezet
en middelbaar onderwijs richting nieuwe ouders en vormt zo als het ware een cyclus.
Meer informatie; Nota Gezondheidsbeleid Zuid-Limburg 2020-2023 “Zuid springt eruit”.
5.2 Sportakkoord en Preventieakkoord
Met het Sportakkoord Voerendaal heeft als doel dat alle inwoners met plezier kunnen sporten en bewegen in
Voerendaal, nu en in de toekomst. In het Sportakkoord Voerendaal staan de ambities en bijbehorende acties
geformuleerd op het gebied van sporten en bewegen in Voerendaal. Tevens bevat het Sportakkoord een
preventieagenda waarin de ambities en acties op het gebied van een gezonde leefstijl staan benoemd. De
versterking van positieve gezondheid is in meerdere ambities een belangrijk onderdeel. De link met sporten
en bewegen is vanzelfsprekend. Het gaat echter ook om ontmoeting, een zinvolle besteding van je (vrije)
tijd, sporten en bewegen voor iedereen mogelijk maken/houden en toekomstbestendige
sportaccommodaties.
De ambities en acties zijn geformuleerd door onze betrokken partners. Het is een daarmee een breed
gedragen akkoord van diverse sport- en beweegaanbieders en maatschappeiijke partners vanuit onderwijs,
zorg, verenigingsleven en overheid. De website www.hartvoorvoerendaal.nl wordt tevens gebruikt als
platformfunctie vanuit het Sportakkoord.
Meer informatie: Sportakkoord Voerendaal
5.3 JOGG
De gemeente Voerendaal zet met de JOGG aanpak (Jongeren op gezond gewicht) in op het bevorderen van
een gezondere ieefstijl onder jongeren in de breedste zin van het woord. Daarbij spelen ook de ouders en
hun omgeving een belangrijke rol. Als gemeente Voerendaal willen we met JOGG enerzijds aansluitend op
de bestaande initiatieven en projecten binnen onze gemeente en anderzijds (mogelijk) nieuwe initiatieven
ontplooien die bijdragen aan een gezondere omgeving voor iedereen.
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De JOGG aanpak richt zich op de brede omgeving van onze kinderen maar concentreert zich op dit moment
op het versterken van een gezonde leefstijl bij de kinderdagopvang, peuteropvang, basisschool en BSO.
Een JOGG-regisseur werkt deze aanpak stapsgewijs uit in samenwerking met de relevante partners.
Meer informatie: Plan van aanpak 2020-2023 JOGG Voerendaal
5.4 Open Club Klimmen
Het versterken van de positieve gezondheid voor alle Klimmense inwoners is het centrale uitgangspunt voor
de Open Club Klimmen. Het doel is als volgt geformuleerd in de maatschappelijke onderlegger van het
project: "De inwoners van Klimmen zijn positief gezond. De Open Club met al haar partners en door al haar
activiteiten draagt substantieel bij aan de ontwikkeling van deze positieve gezondheid. De Open Club vormt
een fysieke plek waar positieve gezondheid ervaren wordt door de inwoners van Klimmen doordat het hier
zichtbaar vorm en inhoud krijgt.”
De ambities die door de deelnemende partners zijn gebundeld in de Maatschappelijke Onderlegger zijn de
legitimatie voor het project en de benodigde investering. Met het commitment aan de maatschappelijke
onderlegger, committeren deelnemers zich aan het gedachtegoed van positieve gezondheid. De Open Club
wordt als het ware een ‘living lab’ over de praktische vertaling van positieve gezondheid in de samenwerking
tussen diverse maatschappelijke partners in een multifunctionele accommodatie en parkgebied.
De Open Club Klimmen is ook een interessante ontwikkeling binnen de gezondheidsambities van Parkstad
en Zuid Limburg. Zo wordt op regionale schaal samengewerkt met VIE Kerkrade. Beide ontwikkelingen,
Open Club Klimmen en VIE Kerkrade, hebben ambities op het gebied van (positieve) gezondheid en werken
samen in de realisatie hiervan op verschillende schaal en met verschillende accenten.
Meer informatie: Maatschappelijke Onderlegger Open Club Klimmen, Samen maken we meer waar(de)
5.5 LEA
LEA staat voor ‘Lokaal Educatieve Agenda’ en omhelst alle samenwerkingsafspraken tussen gemeente en
kindpartners in de gemeente Voerendaal (kinderdagopvang, peuteropvang, basisonderwijs, BSO en JENS).
In de LEA staan afspraken opgenomen over de versterking van positieve gezondheid bij de jeugd van 0-12
jaar. Het gaat hierbij om onder andere het beweegonderwijs en het stimuleren van een gezonde leefstijl bij
de jeugd.
Meer informatie: Lokaai educatieve agenda (LEA) 2019 - 2022
5.6 De Burgerij
De afgelopen jaren is een belangrijk onderdeel van de sociale infrastructuur in Voerendaal ontstaan met ‘de
Burgerij’. Hiermee willen we efficiëntere en effectievere ondersteuning bieden, dichtbij inwoners, preventief
en zoveel mogelijk in de eigen woonkern. Participatie is binnen de Burgerij een sleutelwoord, inwoners doen
mee en voelen zich gewaardeerd binnen de Burgerij. Er wordt namelijk altijd uitgegaan van de eigen kracht
van mensen, van zorgen voor jezelf en zorgen voor elkaar. Wanneer professionele ondersteuning nodig is
wordt dit laagdrempelig, op maat en dicht bij de mensen georganiseerd. Zo licht als mogelijk en zo zwaar als
moet. De Burgerij van de gemeente Voerendaal heeft de ambitie om voor inwoners dé plek te zijn voor
vragen op het gebied van, welzijn, zorg en wonen, voor een gezellig praatje of een luisterend oor. Er zijn 4
Burgerijen, 125 vrijwilligers en 21 professionele organisaties actief binnen de 16 functies en diensten van de
Burgerij.
In alle aspecten van de Burgerij is positieve gezondheid terug te vinden, denk hierbij o.a. aan een zinvolle
dagbesteding, ontmoeting en voor jezelf en een ander zorgen. Het is daarmee ook binnen de Burgerijen een
belangrijke rode draad. Daarbij ontwikkelt de Burgerij zich ook de komende jaren door zoals genoemd in het
onderzoek. De versterking van positieve gezondheid is hierbij een belangrijk onderdeel. Het versterken van
de verbinding in de verschillende samenwerkende partijen binnen de Burgerij alsmede richting onze
inwoners biedt kansen voor de versterking van de positieve gezondheid.
Meer informatie: Onderzoek Burgerij Voerendaal
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5.7 Omgevingswet
De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om
wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor
een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. Een gezonde leefomgeving
neemt een veel nadrukkelijkere plek in ten opzichte van de voorgaande wetgeving. Een van de belangrijkste
doelen van de nieuwe Omgevingswet is het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke
leefomgeving. De inrichting van de omgeving kan namelijk bijdragen aan maatschappelijke doelen
bijvoorbeeld meer bewegen, sociale veiligheid, ontmoeten, groen, gezonde lucht of het verminderen van
gezondheidsverschillen.
De gemeente Voerendaal heeft reeds in 2016 een omgevingsvisie vastgesteld: ‘Omgevingsvisie Voerendaal
2016-2030. Een Vitaal Voerendaal, goed leven in het land van Kalk’. Ter verdieping en versterking hiervan
worden op diverse beleidsterreinen een stevigere verbinding gemaakt met (positieve) gezondheid. Bij
toekomstige (gebieds)ontwikkelingen is het van belang dat er een duidelijke en directe verbinding wordt
gezocht met positieve gezondheid.
Meer informatie: Omgevingsvisie Voerendaal 2016-2030. Een Vitaal Voerendaal, goed leven in het land van
Kalk

6 Toekomstige ontwikkelingen
Gezondheid is overal, al helemaal als het positieve gezondheid betreft. Als we de positieve gezondheid van
onze inwoners in alle aspecten willen versterken vergt dit een integrale blik over diverse beleidsterreinen
heen. Voor beleidsterreinen zoals het sociaal domein, sport, leefbaarheid en onderwijs ligt hier een
vanzelfsprekende verbinding. Echter gaat gezondheid over alle aspecten, dat betekent dat ook
beleidsterreinen die normaliter geen directe relatie hebben met positieve gezondheid vanuit de integrale
gedachte van positieve gezondheid aan de slag gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan handhaving en
veiligheid, natuur en landschep, infrastructuur en wonen. Bij deze beleidsterreinen is het van belang dat
bewustwording over positieve gezondheid vergroot om de integrale kijk op te versterken en de positieve
gezondheid in al haar aspecten van onze inwoners te versterken. Op bepaalde gebieden is een verankering
van positieve gezondheid nu al voor de hand liggend op basis van deze visie:
6.1 Inrichting openbare ruimte en landschap
De openbare ruimte is waar wordt geleefd, waar men elkaar ontmoet en waar men zich beweegt om naar
school of werk te gaan of om te sporten. Bij toekomstige ontwikkelingen in de openbare ruimte is het van
belang om het aspect positieve gezondheid mee te nemen in plan- en beleidsvorming. Het gaat hierbij om:
- Het inrichten van een openbare ruimte om sporten en bewegen te stimuleren.
- Het stimuleren van ontmoeting in de openbare ruimte.
- Het groene landschap van Voerendaal gebruiken als kracht om positieve gezondheid te versterken
door recreatiemogelijkheden in het landschap te verstevigen met inspraak van inwoners.
- De verbinding leggen met positieve gezondheid in publicaties, wandel- en fietsroutes en soortgelijke
ontwikkelingen. Dit helpt onze inwoners in hun bewustwording.
- Het creëren van een veilige omgeving voor inwoners om te verblijven, recreëren en leven in
Voerendaal. Een veiligere omgeving draagt bij aan positieve gezondheid.
6.2 Duurzaamheid
Gemeente Voerendaal kent ambities op het gebied van duurzaamheid die de gemeente in 2040
energieneutraal moeten maken. De ambities richten zich op aiternatieve en groene energievoorziening en de
vergroening van onze kernen. Zo wordt Voerendaal nog groener en zorgen we voor een leefomgeving die
we duurzaam kunnen doorgeven aan de volgende generaties. Zo behouden en versterken we de positieve
gezondheid van onze inwoners.
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6.3 Milieu
Milieu en milieukwaliteit hebben een directe verbinding met de (positieve) gezondheid van onze inwoners.
Hier wordt in de jaren, onder andere door de komst van de omgevingswet, verstevigd op ingezet. De
volgende thema's zijn daarbij van belang;
Luchtkwaliteit: In Voerendaai wordt aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord. Het doel van het
Schone Lucht Akkoord is om de luchtkwaliteit permanent te verbeteren. Deelnemende partijen
nemen maatregelen om de luchtverontreiniging van binnenlandse bronnen te beperken.
Geur: Er wordt een kaart ontwikkeld met de stankcirkels van bedrijven. Dit heeft vooral betrekking op
de ‘ervaren gezondheid’ en is vaak niet direct een gezondheidsrisico op het gebied van
luchtkwaliteit.
Geluid: Er wordt gestructureerd ingezet op geluidsoverlast van wegen en spoorwegen. Hierbij wordt
de samenwerking opgezocht met onder andere Prorail en Rijkswaterstaat.
6.4 Gezonde accommodaties
De accommodaties die eigendom zijn van de gemeente Voerendaai dragen bij aan de mogelijkheid tot
sporten, bewegen, verenigen en ontmoeting van onze inwoners. Bij toekomstige ontwikkelingen bij
accommodaties dient een onderlegger gemaakt te worden hoe deze dit de positieve gezondheid van onze
inwoners gaat versterken en hoe inwoners hier inspraak over hebben. Als basis voor een gezonde
accommodatie geldt de Team:Fit aanpak die vanuit JOGG wordt gefaciliteerd. Bij (grootschalige)
investeringen is een dergelijke aanpak belangrijk mede als legitimatie om de investering mogelijk te maken.
Daarbij dienen ook de duurzaamheidsambities te worden meegenomen.
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