Verslag gesprekstafel - Gezondheid, een taak voor de gemeente?
Datum: 2 maart 2021
Aanwezigen: Vertegenwoordigers van gemeente Den Helder, GGD Hollands Noorden, Team
sportservice Schagen, Wooncompagnie en Wijkvereniging Groeneweg.
Een aantal raadsleden luisteren mee.

De vragen die voorgelegd zijn:
Is gezondheid vooral een taak voor de gemeente? Of is het aan mensen zelf om voor hun gezondheid
te zorgen? Waar kiezen we voor?
▪
De gemeente zet zich maximaal in voor gezondheid, of
▪
We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid. De gemeente besteedt hier geen extra tijd en
geld aan.
In hoofdlijnen wat er besproken is:
Blij dat gezondheid breed omschreven is als speerpunt. Dit heeft als kracht dat er veel onder geschaard
kan worden. Het is een taak van de gemeente. Voorwaarde scheppen voor een gezonde omgeving.
Voorbeeld voorwaarde:
-Houtstook-vrije woonwijken
-rookvrij
-dichtblij en toegankelijke plekken sportvoorziening
Het uitgaan van eigen verantwoordelijkheid is voor veel mensen vanzelfsprekend, maar steeds meer
mensen hebben moeite om deze verantwoordelijkheid te nemen. Het zou geen goede ontwikkeling zijn
om de gemeente haar rol hierin loslaat. Ondersteuning van positieve gezondheid is belangrijk.
Rookvrij, meer groen, meer bewegen. Inzetten op preventie.
Nadenken als gemeente over effecten van (landbouw-)bedrijven op de gezondheid van bewoners in
de omgeving van bedrijven. Los van de hinder is de stress die dit mogelijk oplevert al schadelijk voor de
gezondheid.
Nationaal preventieakkoord in het oog houden.
Belangrijk om keuzes te maken als gemeente en dit uitdragen in de Omgevingsvisie.
Duidelijkheid is belangrijk.
Extra fietspaden(en wandelpaden) kunnen stimulans zijn om meer te gaan fietsen en vaker de fiets te
kunnen pakken naar het werk
Belangrijkste punt: maatwerk van belang bij ontwikkelingen. Kijken naar wat er nodig is en wat er al is
per gebied

Eindconclusie:
Stimuleer gezondheid als gemeente. Zet in extra fietspaden. Maatwerk is van belang bij ontwikkelingen.
Kijk naar wat er nodig is en wat er al is per gebied. Het uitgaan van eigen verantwoordelijkheid is voor
veel mensen vanzelfsprekend, maar steeds meer mensen hebben moeite om deze
verantwoordelijkheid te nemen.

