Verslag gesprekstafel - Gezondheid, een taak voor de gemeente?
Datum: 3 maart 2021
Aanwezigen: inwoners vanuit de gemeente Schagen. 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.
Gemaakte opmerkingen:
Gemeente moet zich sterk inzetten voor gezondheid. Het is ook een wettelijke taak (Wet publieke
gezondheid). Mensen zelf letten er te weinig op. Het is nu misschien een investering, maar op lange
termijn levert het winst op.
Mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid voor hun gezondheid.
Stimuleer gezonde voeding, zonder betuttelend over te komen.
Alle (bouw-)plannen zouden getoetst moeten worden op gezondheidsaspecten. Welke effecten
hebben bijv. bollenteelt, een kernreactor, datacenters of windturbines op de gezondheid van
omwonenden?
De stad Schagen mist een ontmoetingsplek voor de jeugdi.
Stimuleer bewegen onder de jeugd.
Leg een bos aan bij Schagen en andere kernen waar mensen kunnen wandelen/bewegen.
Complimenten voor de gemeente dat een gokhal niet wordt toegestaan.
Als men moet kiezen tussen het realiseren van meer ontmoetingsplekken, het aanleggen van meer fietsen wandelroutes of het sturen op meer afstand tussen bedrijven en woningen, dan gaat de voorkeur uit
naar vooral meer wandelroutes.

Eindconclusie:
Gezondheid wordt gezien als belangrijke taak voor de gemeente. Er is met name behoefte aan meer
wandelroutes.

i

Aanvulling vanuit ambtelijke organisatie, maar niet besproken tijdens deze bijeenkomst: In 2019 is voor het eerst

gestart met het jongerenhuis aan de Lagedijkerweg in Schagen. Om verschillende redenen heeft het vervolgens stil
gelegen. Nu met de komst van LINK-jongerenwerkers is er een herstart. Het jongerenhuis wordt opengesteld voor alle
jongeren, bijv. die een activiteit willen organiseren, een korte vraag hebben of individueel in gesprek willen.
Er wordt nog bepaald hoeveel dagen het jongerenhuis open gaat.

