
Verslag inspraakavond gemeentelijk gezondheidsbeleid nieuwe 
gemeente Schagen 
 

Op 20 september 2012 hielden de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe een gezamenlijke 

inspraakavond over het nieuw op te stellen gemeentelijk gezondheidsbeleid voor de nieuwe gemeente 

Schagen. 

Introductie 

Wethouder Myrthe Scheltema de Heere (Harenkarspel) opent de avond. Ze spreekt uit dat het voor 

een gemeente belangrijk is om te weten wat de burgers vinden van gezondheidsbeleid. 

De gespreksleider Cobi Izeboud en de deelnemers aan de avond stellen zich voor. Aanwezig zijn Anne 

de Haan en Bettina de Leeuw den Bouter van de GGD Hollands Noorden, beleidsmedewerkers 

gezondheid van Harenkarspel, Schagen en Zijpe, raads- en commissieleden van de drie gemeenten en 

leden van Wmo-platform/gehandicaptenraden van de drie gemeenten. Een volledig overzicht van de 

aanwezigen vindt u aan het einde van dit verslag. 

De nieuw te vormen gemeente Schagen gaat gezondheidsbeleid opstellen. Belangrijk voor het 

bepalen van de speerpunten is: 

 Wat zijn de speerpunten uit de landelijke nota gezondheidsbeleid? 

 Wat adviseert de GGD naar aanleiding van hun vertaling naar de regio, gezien de kenmerken van 

onze inwoners? 

 Wat leren we uit de evaluatie van bestaand beleid? 

 Wat is uw mening? 

Presentatie Gezondheidsprofiel 

Bettina de Leeuw den Bouter (epidemioloog van de GGD Hollands Noorden) presenteert de uitkomsten 

van het Gezondheidsprofiel HSZ (Harenkarspel, Schagen en Zijpe) dat de GGD recent heeft opgesteld.  

Enkele belangrijke punten uit de presentatie zijn: 

  De bevolkingsprognose: in de periode tot 2025 krijgen we relatief gezien steeds meer ouderen 

inwoners 

 Onder jongeren (12-16 jaar) vinden we ongeveer net zoveel ondergewicht (13%) als overgewicht 

(14%). Onder volwassenen vinden we dat 41% van onze inwoners overgewicht heeft (BMI > 25) en 

bij ouderen (65+) is dit zelfs 53%. 

 16% van de ouderen (65+) heeft diabetes, mogelijk meer omdat het hier zelfrapportage betreft. 

Ernstig overgewicht, voedingsfactoren en te weinig bewegen zijn enkele factoren die bijdragen 

aan het ontstaan van diabetes. 

 Bijna één derde van de volwassenen en ouderen loopt matig tot hoog risico op een angststoornis 

of depressie 

 Van de jongeren in HSZ ervaart 19% psychische klachten, tegenover 14% en 13% bij volwassenen en 

ouderen 

 37% van de 12-19 jarigen drinkt overmatig, 50% van de 65-plussers drinkt onverantwoord (met 

vergroot risico op verslaving) 

 Van de inwoners vanaf 12 jaar beweegt ongeveer éénderde onvoldoende, tussen 4 en 12 jaar is dit 

6,5% 

Evaluatie vorige nota lokaal gezondheidsbeleid 2007-2011 

In de vorige nota kozen we twee speerpunten: 

 Psychische klachten 

 Alcohol en jeugd 



De uitvoeringsplannen die hierbij horen, worden kort gepresenteerd door de betrokken 

beleidsmedewerkers. Enkele aandachtspunten nav deze nota zijn: 

 Opstartproblemen voor de cursus Bewegen Zonder Zorgen (begeleid sporten voor vrouwen met 

lage SES) 

 Geen goede nazorg na Bewegen Zonder Zorgen 

 Op een Beweegmarkt komen juist de fitte mensen af, hoe bereik je de minder fitte mensen? 

We beschouwen deze punten als leerpunten voor de nieuwe nota en het bijbehorende 

uitvoeringsplan. 

Wat gaat goed? 

De resultaten van de inventarisatie van wat er al goed gaat in de gemeenten Harenkarspel, Schagen 

en Zijpe: 

 Niet schenken bij paasvee voor bepaald tijdstip (S) 

 Veel sportaanbod (S) 

 Helder in de kop (HSZ) 

 Sportkantines schenktijden (H) 

 AED beleid (Z) 

 Act. Aanbod voor ouderen ontspannen + bewegen (S) 

 Alle feesten in de weekend (S) 

 Goede sociale controle jeugd (H) 

 Rolstoelvriendelijk gebouwen (Z) 

 Aandacht voor verkeer bij scholen (S) 

 Cultuur + sport voorzieningen (S) (groen) 

 Er gaat veel goed (S) 

 Hoort zo te gaan  

Wat gaat er niet goed? 

De aanwezigen noemen naar aanleiding van voorgaande informatie en eigen ervaringen wat er niet 

goed gaat in de nieuw te vormen gemeente Schagen. Deze punten zijn genummerd, per onderwerp 

gegroepeerd en in onderstaande tabel gezet. Tussen haakjes staat het aantal punten dat de 

aanwezigen toekenden aan de genoemde onderwerpen. 

 

Alchol + 

drugsbeleid + 

roken 

Vergrijzing (Verkeers) veiligheid Jeugd Welzijn Geld 

3. Cultuur dat 

alcohol gewoon 

is, allemaal (6)  

1. 

Overgewicht 

bij 65+ (6) 

20. Aantal 

verkeersslachtoffers 

is hoog (2) 

11. Onveilig 

vrijen jeugd (4) 

4. 

Laaggeschoolde 

eerder ziek – 

gezondheidszorg 

(12) 

24. Crisis - 

meer 

financiële 

problemen 

(0) 

6. Alcohol te 

gemakkelijk/ 

goedkoop te 

verkrijgen door 

jeugd (3) 

14. 

Eenzaamheid 

bij ouderen 

(11) 

16. Stoepen en 

straten en 

fietspaden zijn slecht 

onderhouden (2) 

12. Kinderen 

zijn overdruk/ 

hyper (4) 

10. 

Schoolzwemmen 

is wegbezuinigd 

(4) 

25. Crisis – 

Meer 

hulpvraag 

(0) 

5. Ouders 

hebben te weinig 

kennis over ernst 

alcohol (0) 

2. Vergrijzing 

+ aandacht 

voor ouderen 

(6) 

19. Handhaving 

verkeersbeleid bij 

scholen is ruim 

voldoende (0) 

18. Toename 

van 

rugzakkinderen 

is onjuist (ged) 

13. Eenzaamheid 

bij chronisch 

zieke (2) 

26. Crisis – 

Minder 

geld gez. 

Beleid (1) 



(4/5) 

17. Handhaving 

rookbeleid is 

onduidelijk (6) 

 23. De komst van de 

nieuwe reactor in 

Petten (2) 

7. Verwarring 

begrippen 

gezondheid (0) 

15. Eenzaamheid 

gehandicapten 

(0) 

27. 

Mensen 

met geld + 

geld 

kopen 

geen 

goed eten 

(3) 

9. Makkelijke 

verkrijgbaarheid 

soft/harddrugs in 

de 

coffeeshop/straat 

(5) 

 22. 

Luchtverontreiniging, 

stof (0). 

 21. Psychische 

klachten + 

problemen bij 

inwoners 

onvoldoende 

aandacht (11) 

 

8. Sportkantines 

en alcohol (0) 

     

Top 3 

De tabel leidt zo tot deze top 3 van onderwerpen die we belangrijk vinden: 

1. Laaggeschoolden zijn eerder ziek (nr. 4, 12 punten) 

2. Psychische klachten en problemen krijgen onvoldoende aandacht (nr. 21, 11 punten) 

Eenzaamheid ouderen (nr. 14, 11 punten) 

3. Alcohol is te gewoon en te gemakkelijk verkrijgbaar (nr. 3 en 6, 9 punten bij elkaar) 

Oplossingen/wensen/eisen/voorwaarden 

Aan het einde van de avond hebben we met elkaar doorgesproken welke suggesties er zijn voor 

mogelijke oplossingen, wensen, eisen en voorwaarden om tot een oplossing te komen. Genoemd zijn: 

1. Veel gif bollenboeren en boeren onkruidbestrijding 

2. Meer informatie over voeding kan preventieve werking hebben 

3. Nagaan hoe vrijwilligers(-organisaties) te ondersteunen. Bv. voor ontlasten mantelzorgers en t.b.v. 

eenzaamheidsbestrijding. Denk aan welzijn en vergrijzing. Vrijwilligers moeten leren om te activeren, 

eigen kracht te laten gebruiken. Maar: er is een grens aan wat je van vrijwilligers kunt vragen. 

4. Stimuleer eigen kracht 

5. Preventief huisbezoek al vanaf 65 jaar i.p.v. 75 jaar 

6. Groene buffer 

7. Volkstuinen 

8. Burgers bewust maken van eigen rol, sociaal opvoeden: eigen stoep schoonhouden, eigen vuil 

opruimen, eigen groenstrook op orde houden. 

 

Naam Rol van waaruit deze persoon deelneemt Gemeente 

Paula Overtoom Lid platform WMO Schagen Schagen 

Alicja Berlinski Raadslid Duurzaam Schagen Schagen 

Jan Ensink Raadslid CDA Schagen 



Harry Piket Raadslid HK PvdA Harenkarspel 

Carla Rampen Raadslid BKV Zijpe 

Joop Pauw VVD Schagen Schagen 

Marga Mulder Seniorenpartij Schagen Zijpe 

Ton Schouten Seniorenpartij Schagen Schagen 

Ria Eriks-Tiebie Raadslid Harenkarspel Harenkarspel 

Hillie Stallinga Wmo adviseur/Gehandicapten Zijpe 

Marcel van Baar CPPH Cliënten Participatie Platform Harenkarspel) Harenkarspel 

Ernie Kroon CPPH Cliënten Participatie Platform Harenkarspel) Harenkarspel 

Linda Hagenaars Persoonlijjke betrokkenheid bij onderwerpen Schagen 

 

 

 
 


