
 Op peil houden, fysiek domein naast sociaal domein Fysiek domein als instrument voor gezond en inclusief De gezo de koers , fysiek do ei  te  die ste va  gezo d e  i clusief 

Ambitie De gezondheid van inwoners en de mate van inclusiviteit 

van de samenleving voor inwoners met een beperking blijft 

op (het huidige) peil.  

Koggenland zet de (fysieke) omgeving in als een van de 

instrumenten die bijdraagt aan een gezondere en 

inclusievere samenleving. 

 

De ontwikkeling van de fysieke omgeving staat ten dienste van de 

volksgezondheid en de inclusieve samenleving. 

 Koggenland voldoet aan de wettelijke verplichtingen (op 

gebied van Omgevingswet, Wet publieke gezondheid, 

W o, ….  

 Het bestaande ruimtelijke en sociale beleid blijft het 

uitgangspunt en wordt op natuurlijke momenten waar 

nodig geactualiseerd. In deze beleidskaders wordt de 

wisselwerking tussen sociaal domein en fysiek domein 

benoemd zonder dat er direct concrete acties aan zijn 

verbonden. 

 Inwoners zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk 

voor hun gezondheid en het realiseren van een 

inclusieve samenleving. 

 

 Bij nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving, 

zoals nieuwbouw of herstructurering, zorgen dat de 

openbare ruimte en gebouwen fysiek toegankelijk zijn 

voor álle inwoners, dus ook voor de inwoners met 

beperkingen.  

 Bij ontwikkelingen in de (fysieke) leefomgeving brengen 

we het meest gezondheidsvriendelijke alternatief in 

beeld. Deze wordt afgewogen tegen de andere 

alternatieven en overige belangen. 

 Bij het verlenen van vergunningen/ 

bestemmingsplannen wordt het gezondheidsbelang 

meegewogen.  

 

 Gezondheid wordt nadrukkelijk een afweging (bij ontwikkelingen) in de 

(fysieke) leefomgeving. We brengen het meest gezondheidsvriendelijke 

alternatief in beeld. Het uitgangspunt is daarbij dat de volksgezondheid 

te allen tijde prevaleert en zwaarder weegt dan andere belangen (zoals 

economische belang, mobiliteit, etc.). 

 Bij het verlenen van vergunningen/ bestemmingsplannen is het 

gezondheidsbelang leidend.  

 Bestaande (openbare) gebouwen en voorzieningen worden binnen 10 

jaar toegankelijk gemaakt voor álle inwoners, dus ook inwoners met 

beperkingen. Hiertoe worden bestaande belemmering in kaart gebracht 

e  de odige i esteri g er ou e , su sidieregeli ge , …  gedaa  o  
deze op te lossen. 

Voor-

beelden 

 Hoge deelnamegraad sportverenigingen behouden  

 JOGG-aanpak voortzetten 

 Lening voor toekomstbestendig maken van de eigen 

woning. 

 

 

 Stimuleren van toegankelijk openbaar groen, 

uitdagende en afwisselende publieke sportveldjes, 

veilige verkeersroutes naar scholen, etc. Hier is over het 

algemeen iedereen voor. 

 Levensloop bestendige nieuwbouw realiseren.  

 Voorbeeld tegenstrijdige belangen: de kermis. Belang: 

ultuur, so iale ohesie, idde sta d/detailha del …. 
Gezondheidsnadelen als hard geluid, veel 

middelengebruik. Welk belang weegt zwaarder? 

 Voorbeeld tegenstrijdige belangen: de aanleg van 

windmolens. Belang: duurzaamheidsopgave. 

Gezondheidsnadeel (korte termijn): geluidsoverlast, 

psy his h lijde  ij tege sta ders . Maar ook 

gezondheidsvoordeel (lange termijn): sneller minder 

schadelijk uitstoot / fijnstof. En ook een landschappelijk 

belang: horizonvervuiling, minder aantrekkelijk 

woongebied. Economisch belang: extra 

inkomsten/subsidies voor betrokkenen. Welk / wiens 

belang weegt zwaarder? 

. 

 Het niet (meer) faciliteren en/of niet (meer) toestaan van agrarische, 

economische, culturele, mobiliteits-, … wensen wanneer deze schadelijk 

zijn voor de gezondheid (geitenboerderij, bollenvelden, kermis, 

houtkachels, … verbieden). 

 De kernen enkel nog toegankelijk maken voor voertuigen die rijden op 

duurzame energie en zo veel mogelijk drempels voor vervuilende en 

ongezonde diesel/benzine voertuigen opwerpen: milieuzones, 

s elheids eperki ge , etaald parkere , … 

 Zo veel mogelijk faciliteren van innovatieve industrie / landbouw en met 

behulp van regelgeving de vervuilende en ongezonde industrie/landbouw 

vermijden. 

 Het strikt hanteren van en handhaven op gezonde geluidsnormen, ook bij 

evenementen.  

 Een wijkschouw in elke wijk, waarbij belemmeringen voor inclusiviteit 

worden gesignaleerd en opgelost (op kosten van de gemeente).  

 

Impact 

 

 Door de voortschrijdende vergrijzing komen er meer 

inwoners met gezondheidsproblemen en 

(mobiliteits)beperkingen. Bij een consoliderend beleid 

lukt het mogelijk niet het huidige peil van inclusiviteit en 

gezondheid in stand te houden. 

 Kansen voor gezondheidswinst en langer zelfstandig 

thuis wonen via het instrument ruimtelijk beleid worden 

niet optimaal benut.  

 Fysieke ontwikkelingen worden afgezet tegen belangen 

voor de gezondheid en andere belangen.  

 Besluitvorming wordt complexer. Er is onderzoek en 

expertise nodig om complexe samenhang tussen 

fysieke, ruimtelijke ontwikkelingen en de gevolgen 

daarvoor voor de gezondheid inzichtelijk te maken en 

te kunnen afwegen tegen andere belangen. 

 Mogelijk maatschappelijke onrust, door 

afweging/keuze in belangen. 

 Gezondheidswinst en de samenleving wordt inclusiever.  

 Mogelijk nadelige effecten op andere gebieden, daar waar een keus voor 

gezondheid zich lastig verhoudt tot andere belangen.  

 Besluitvorming wordt complexer. Er is gedegen onderzoek en expertise 

nodig om de soms complexe samenhang tussen fysieke, ruimtelijke 

ontwikkelingen en de gevolgen daarvoor voor de gezondheid inzichtelijk 

te maken en te onderbouwen. 

 Maatschappelijke onrust, door afweging/keuze in belangen. 

 



 

 

 

 

 

 De samenleving wordt inclusiever, er wordt ingespeeld 

op de vergrijzing waardoor inwoners langer zelfstandig 

thuis kunnen blijven wonen.  

Rol  

 

 

 

 

 

 De gemeente houdt zich aan de minimale kerntaken. 

 De gemeente ondersteunt en faciliteert inwoners, 

verenigingen en organisaties die de inclusieve 

samenleving vorm moeten geven. Bijvoorbeeld via 

subsidies, het leggen van verbindingen via opbouwwerk 

en ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. 

 De gemeente biedt een Vangnet waar nodig. 

 De gemeente houdt de ontwikkelingen in de gaten en 

anticipeert waar nodig.  

 De gemeente heeft kennis in huis (of vliegt dit extern 

in) om genoemde relaties en afwegingen te kunnen 

onderbouwen en diegene die moet beslissen goed te 

voeden.  

 De gemeente maakt de afweging/keuze in de belangen. 

 De gemeente faciliteert initiatieven.  

 

 De gemeente loopt voorop en toont forse ambitie. 

 De gemeente heeft kennis in huis (of vliegt dit extern in) om genoemde 

relaties en afwegingen te kunnen onderbouwen en diegene die moet 

beslissen goed te voeden.  

 De gemeente stelt duidelijke en strenge regels en handhaaft deze indien 

nodig. 

 De gemeente faciliteert / stimuleert / financiert alternatieven voor … 
(vervuilers, voor typen landbouw, etc.)  

Regionale 

samenwerki

ng  

Ook binnen het sociaal domein wordt regionaal en bovenregionaal samengewerkt. Bijvoorbeeld aan de inkoop Wmo en Jeugd, maatschappelijke opvang/beschermd wonen, de Participatiewet, etc. In de 

verkenningen wonen, duurzaamheid en economie worden ook raakvlakken en voorbeelden hiervan benoemd. Daarbuiten zien we op dit moment niet een directe link tussen de regionale samenwerking 

binnen het sociaal domein en de fysieke leefomgeving.  


