
Verkiezingen 2018



3 fasen

• Fase 1 (2017 – 2018) 

Lokale partijen inspireren en ondersteunen om in hun 

partijprogramma’s aandacht te besteden aan gezondheidsbevordering 

en ziektepreventie en dit op meer integrale wijze.

• Fase 2 (2018 – 2019) 

Lokale besturen ondersteunen bij het formuleren van doelstellingen en 

acties rond gezondheidsbevordering en ziektepreventie in hun 

meerjarenplan.

• Fase 3 (2020 – 2025) 

Lokale besturen ondersteunen bij kwaliteitsvolle 

realisatie en evaluatie van hun doelstellingen.



Strategie

• Werk maken van health in all policies: gezondheid 

maximaal linken aan andere bestuurlijke thema’s & 

levensdomeinen. 



Projectorganisatie & draagvlak

• Lead

Vlaams Instituut voor Gezond Leven

• Werkgroep & Stuurgroep

Vlaams Instituut voor Gezond Leven, VAD, CLP UGent, 

Bestuurswetenschappen UGent, Logo’s, K&G…

• Onderschrijving campagne door

Domus Medica, Kom Op Tegen Kanker, CM, Socialistische 

mutualiteiten, Sensoa, VAD,, Vlaams Expertisecentrum 

Suïcidepreventie, Centrum voor Kankeropsporing, Eetexpert…



Inhoud programma

Zes domeinen

1. Zorg- en welzijnsvoorzieningen

2. Gezonde publieke ruimte

3. Gezonde wijk

4. Gezond wonen

5. Gezondheid en veiligheid

6. Gezond klimaat

Per domein (zie website en 

partijboekje)

• Een speerpunt

• Kerncijfers

• Concrete acties

• Lokale praktijken

• Literatuur



ZORG- EN 

WELZIJNSVOORZIENINGEN

Speerpunt 1



Wist je dat

• 33% van Belgische bevolking (>15j) geeft aan psychische 

problemen te ervaren, zoals stress en slaapproblemen 

vanwege grote zorgen (Cijfers 2013)

• 32.090 opnames in algemene ziekenhuizen in België 

waren te wijten aan alcoholgebruik. (Cijfers 2017)



Meer samenwerking en afstemming zijn 

noodzakelijk voor een samenhangend lokaal 

sociaal beleid met aandacht voor gezondheid.

• Initiatieven breed toegankelijk maken

• Samenwerking tussen lokaal bestuur, zorgverstrekkers 

en welzijnsdiensten bevorderen

• Zorg- en welzijnsvoorzieningen aanmoedigen om meer 

oog te hebben voor preventie in hun reguliere werking



Inspirerende acties

• Rookstopcursussen

• Bewegen Op Verwijzing (BOV)

• Bevolkingsonderzoeken (Mammobiel)

• Huizen van het Kind

• Oprichting gezondheidsraden



GEZONDE PUBLIEKE RUIMTE

Speerpunt 2



Wist je dat

• Met een goed ingerichte publieke ruimte zorg je ervoor 

dat mensen 161% meer bewegen.

• Mensen die vooral de auto nemen, wegen gemiddeld 

4kg meer dan mensen die voornamelijk fietsen om zich 

te verplaatsen.

• 44% van de gemeenten heeft de afgelopen 3 jaar 

ingezet op volkstuinen.



Ruimtelijk beleid dat mentale en fysieke 

gezondheid stimuleert.

• Inrichting volgens STOP-principe (eerst Stappen, dan 

Trappen, Openbaar vervoer en tot slot Personenwagens)

• Extra aandacht voor lucht- en geluidskwaliteit

• Inspireren tot meer bewegen en sociale samenhang

• Mentale rust brengen

• Gezonde voeding promoten



Inspirerende acties

• 10.000 stappen

• Beleef- en beweegtuinen

• Voetgangerscirkel

• Grote markt van Turnhout (autovrij; creëert rust, 

ontspanning en ontmoeting)



GEZONDE WIJK

Speerpunt 3



Wist je dat

• 10% van de Vlamingen was afgelopen jaar actief in een 

bewonersgroep of buurtcomité.

• Kinderen die in een speelstraat wonen, bewegen 60 

minuten per week meer.



Stimuleer inwoners om laagdrempelige 

wijkactiviteiten te organiseren.

• Gedreven burgers kunnen wijken en buurten levendig 

maken voor al wie er woont, speelt en werkt.

• Resultaat? Meer solidariteit, meer veiligheid en een 

meer leefbare gemeente.



Inspirerende acties

• Volkstuintjes en samentuinen

• Wijkcentra of Lokale Dienstencentra

• Hoplr

• Buurtmakerij Turnhout



GEZOND WONEN

Speerpunt 4



Wist je dat

• De Vlaming brengt 85% van zijn tijd binnenshuis door. 

Lucht in gebouwen is vaak sterker vervuild dan 

buitenlucht.

• 68.000 kinderen worden in Vlaanderen dagelijks 

blootgesteld aan tabaksrook in huis.

• 16% van de Belgen geeft aan zijn of haar woning niet 

dagelijks te verluchten.



Streef naar een integraal woonbeleid dat maximaal rekening 

houdt met gezondheid van bewoners, binnen- en buitenshuis.

• Inplanting nieuwe woningen -> optimaal wooncomfort creëren, 

maar vrije ruimte toch zoveel mogelijk intact houden

• Renovatie van (sociale) woningen en strijd tegen onaanvaardbare 

woningkwaliteit

• Sensibiliseren van mensen om hun woning gezond te maken en te 

houden

• Promoten van wonen in de kern: Meer beweging, meer sociaal 

contact, lokaal voedingsaanbod en zorg- en welzijnsdiensten 

dichtbij huis.



Inspirerende acties

• Workshop ‘Binnenmilieudokter’

• Woonmeters

• Vorming milieuambtenaren rond stoken

• Demowoning 



GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Speerpunt 5



Wist je dat

• Van alle 65-plussers valt 1 op 3 minstens eenmaal per 

jaar.

• Van alle inwoners in de 13 Vlaamse centrumsteden 

geeft 13,5% aan zich onveilig te voelen in zijn of haar 

stad.



Als burgers zich veilig voelen stijgt hun welzijn. 

Tegelijk gaat de sociale samenhang erop vooruit en 

versterkt het buurtgevoel.

• Valveilige voetpaden

• Conflictvrije oversteekplaatsen

• Aanpakken overlast door alcohol en drugsmisbruik



Inspirerende acties

• Voetgangerscirkel 

• ‘Feest Wijzer’ en ‘Attent’: Positief feestklimaat in 

jeugdhuizen, op fuiven en kleine festivals

• Infosessie ‘Als kleine kinderen groot worden’

• Tournée Minérale



GEZOND KLIMAAT

Speerpunt 6



Wist je dat

• Op warme dagen kan het in Vlaamse steden en 

gemeenten tot 8° warmer zijn dan buiten de stad. 

• Tijdens een hittegolf zijn er ongeveer 13% meer 

overlijdens dan anders.

• In België ondertekenden al 382 steden en gemeenten 

het burgemeestersconvenant waarmee zij willen 

aangeven effectief werk te maken van een meer 

klimaatvriendelijke gemeente.



Engagement tonen en lokale initiatieven nemen in 

lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de 

VN en de klimaatdoelstellingen van Parijs.

• Aanleg fiets- en voetpaden

• Bescherming plaatselijke natuur

• Groene publieke ruimte

• Uitwerking warmteactieplan



Inspirerende acties

• Kempen 2020

• Workshop ‘Proper thuis’

• Warmteactieplan

• Nieuwe voedingsdriehoek: duurzame keuzes maken 



Materialen PGG



Website  

www.partijgezondegemeente.be

• 6 domeinen met praktijkvoorbeelden en concrete acties

• Downloadknop volledige programmaboek en folder

• Knop ‘info op maat’ > gesprek met Logo’s



Folder

• In brievenbus van nationale 

partijvoorzitters, Vlaamse en nationale 

fractievoorzitters en 308 

gemeenteraadsvoorzitters

• Folders voor elk lokaal bestuur via Logo 

Kempen



Programmaboekje

• Burgemeester

• Schepen gezondheid

• Voorzitter OCMW

• Gezondheidscoördinator


