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Aanpakken in de leefomgeving 
1 Verkeersveiligheid 
2 Brede en veilige (snel)fiets- en voetpaden 
3 Orientatie vanuit woning op de straat (veilige leefomgeving) 
4 Toegankelijke ontmoetingsplekken (buurthuis, publieke bankjes) 
5 Kwalitatief hoogwaardig groen met wateropvang 
6 Bouwen met CO2 absorberend materiaal 
7 Ruimte voor sport en spel (speeltuin/beweegplein) 
8 Bescherming tegen schadelijke verkeerseffecten (geluid, lucht, geur) 
9 Rookvrije woonomgeving (inclusief haardvuur) 
10 Faciliteren en stimuleren electrisch vervoer 
11 Gezond binnenmilieu in woningen en schoolgebouwen 
12 Schone en veilige leefomgeving 
13 Openbare ruimte die uitnodigt om te lopen 
14 Nabijheid van voorzieningen 
15 Levendige plinten 
16 Beweegvriendelijke openbare ruimte en toegankelijke gebouwen 
17 Groene daken 
18 Rustige verblijfplek bij de woning 
19 Volksmoestuin/stadslandbouw 
20 Gezonde schoolomgeving 
21 Lokale (digitale) steunpunten 
22 Stimuleren en faciliteren maatschappelijke initiatieven 
23 Goed bereikbare OV-voorzieningen 
24 Fruitbomen langs de straat 
25 Monitoring indicatoren gezonde leefomgeving 

De gezonde leefomgeving. Bron: RUIMTEVOLK



 

  

Samenwerken aan een gezonde leefomgeving 

Hoe onze inwoners leven in een gezonde leefomgeving De uitgangspunten 
De gemiddelde Nederlander in 2045 
- Rookt niet 
- Beweegt meer 
- Ervaart meer stress 
- Heeft vaker overgewicht 
- Wordt ouder en kampt vaker met chronische ziektes 
- Blijft langer zelfstandig thuis wonen 
- Heeft te lijden onder de gevolgen van klimaatverandering en milieuvervuiling 
- Heeft zwaardere mantelzorgtaken 
- Maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van de zorg en de groeiende kloof  

tussen hoog- en laagopgeleide Nederlanders 

Imelda woont prettig in een royaal gelijkvloers 
appartement in haar dorp. Haar boodschappen 
worden bezorgd en er komt dagelijks een 
verzorger langs om te kijken hoe het met 
haar gaat. De huisarts is via videobellen altijd 
makkelijk bereikbaar voor de vragen die 
ze heeft rondom haar gezondheid. Imelda 
maakt gebruik van een rolstoel. Doordat de 
stoepen zijn verbreed en er meer opgangen 
zijn toegevoegd, kan ze makkelijk een ommetje 
maken in de buurt. De ouderenvereniging in 
het dorp organiseert door de week veel 
sociale activiteiten. Hierdoor is ze nog altijd in 
beweging en zit ze niet langer eenzaam thuis. 
Voor haar hoge leeftijd is ze nog altijd fit en 
vitaal, maar mocht dit op slag veranderen dan 
is er een sociaal vangnet van verzorgers die haar 
thuis door middel van hightech innovaties de zorg 
kunnen bieden die voor haar nodig zijn. Hierdoor kan ze nog altijd 
blijven wonen in het dorp waar ze zo aan gehecht is. 

Jax en zijn vader lopen onder de schaduw van de bomen naar de school. 
Tussen de bomen zijn wadi’s aangelegd die het water opvangen bij 

stortbuien. De bomen langs de weg zorgen voor schaduw op warme 
zomerdagen. De hele buurt oogt groener. Dat komt doordat alle daken 

zijn voorzien van beplanting die ook de huizen isoleert en de lucht zuivert 
van vervuilende stoffen. Ondanks dat Jax en zijn vader midden in de stad 
in een appartement wonen is het appartement er door de isolatie weinig 

geluidsoverlast. De speeltuin verderop in de wijk is een gezellige plek 
waar Jax met zijn vrienden op de schommels kan spelen en zijn 

vader drinkt rustig een koffie op het bankje samen 
met zijn buurman. Door het thuiswerken is hij vaak 

op tijd thuis om met zijn zoon te eten. Hun stress 
is sinds de vergroening erg verminderd en 

doordat de hittestress en geluidsoverlast 
uit hun woonomgeving zijn verdwenen 

slapen ze acht uur per nacht. Ze gaan 
graag naar buiten, de speeltuin zorgt 
voor gezelligheid en ontmoeting die 

ze anders zouden zijn misgelopen. 

Fawad is altijd in het park te vinden. Na zijn studententijd, waarin hij 
bij zijn studentenvereniging flink was aangekomen, is hij gaan werken, 

naar een woonwijk buiten de binnenstad verhuisd, en besloot hij aan 
zijn gezondheid te werken. In de buurt waar hij nu woont zijn in het 

park een aantal buitensportvoorzieningen aangelegd: 
fitnessapparaten, een hardlooproute, een voetbalveldje. Door hier te 
sporten is hij niet alleen fysiek fitter geworden, maar kwam hij ook in 
contact met zijn buurtgenoten die in het park een moestuin hebben 

aangelegd. Daar draagt hij nu actief aan bij. Naast het werken, 
sporten en de moestuin heeft hij ook mantelzorgtaken voor zijn 

moeder met gezondheidsproblemen. Dit kan hij met behulp van 
digitale voorzieningen goed combineren sinds hij zijn moeder 

geleerd heeft zorg, ondersteuning en het contact met haar zoon via 
haar smartphone te regelen. 

Samenwerking met partners: 
De gezonde leefomgeving agenderen en adresseren op het juiste schaalniveau 

De VNG zet zich de komende periode met deze agenda in om de gezonde leefomgeving te agenderen bij onze partners. Daarmee 
willen we een overzichtelijk speelveld creëren. Op rijksniveau zullen we aandacht vragen voor wet- en regelgeving, bij gemeenten (en 
andere partners) voor het meewegen van de gezonde leefomgeving in lokaal beleid. 

Gezondheid in alle beleidsterreinen – ‘health in all policies’ 
De VNG verwacht van het rijk dat de gezonde leefomgeving ook op nationaal niveau integraal wordt benaderd. De VNG dringt er bij 
de ministeries op aan om gezondheid mee te nemen op alle ministeries en interdepartementaal aan het onderwerp te werken. De 
landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024, opgesteld door het ministerie van VWS in nauwe samenwerking met andere 
departementen, de VNG, GGD-en en kennisinstituten, zien wij als een goed voorbeeld. 

I. Uitgangspunten voor beleids- en visievorming:
omarm complexiteit

1. Gezonde leefomgeving vraagt om een langetermijnvisie

2. De gezonde leefomgeving is een integrerende opgave

3. We richten ons op gezondheidsbescherming én

    gezondheidsbevordering 

4. De gezonde leefomgeving is een ontwerpopgave

5. Gezondheid afwegen in de fysieke leefomgeving

II. Uitgangspunten voor het aanpakken van de opgave:
maak complexiteit hanteerbaar

6. Participatie is de kern van onze aanpak

7. Urgente problemen pakken we als eerste aan

8. Meekoppelkansen: we maken werk met werk

9. Bewezen succesverhalen zetten we snel in

10. Gezondheid als zachte waarde in positie brengen tegenover
harde waarden

VNG inzet 

I. omarm complexiteit:
- aandacht voor gezondheidsbescherming én -bevordering

 - ontschotting budgetten

II. maak complexiteit hanteerbaar:
- platformfunctie en kennisdeling

 - VNG-inzet op transities meekoppelen

 - overzicht instrumenten voor de gezonde leefomgeving

 - agenderen doorrekening ‘business case’ gezonde
leefomgeving

 - investeren in praktijkonderzoek


