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Omgevingsagenda (raad 1 nov 2018) is 
tussenstap naar Omgevingsvisie (oktober 2019) 
 
Basis Omgevingsvisie o.a. 
• vier speerpunten van de Toekomstvisie 

Nieuwegein (2015) 
• drie leidende thema’s veiligheid, 

duurzaamheid en gezondheid  
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Een gezonde leefomgeving is een 
leefomgeving  
 
• die als prettig wordt ervaren,  

 
• die uitnodigt tot gezond gedrag 

 
• waar de druk op de gezondheid zo laag 

mogelijk is.  
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Samenhang tussen sociaal en ruimtelijk 
beleid ; 
• vergroten  
• integraler werken aan inclusie en positieve 

gezondheid,  
• zoeken naar een combinatie van sociale en 

fysieke oplossingen 
 
 
Aansluiting programma’s binnen het Sociaal 
domein,  
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Denk aan  
• goede , veilige loop- en  fietsroutes 
• geluidsschermen langs een drukke weg 
• zorgcirkels met voorzieningen voor minder 

validen 
• voldoende groen om te sporten en 

recreëren 
• veilig zwemwater (Merwedekanaal) 
• jongeren stimuleren tot bewegen : 

speelplekken , brede stoepen (let op: is het 
veilig genoeg zonder ouderlijk toezicht) 

onderdeel 1 

 onderdeel 2 

onderdeel 4  

onderdeel 6 
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Gezondheid overlap met andere twee 
thema’s Duurzaamheid en Veiligheid 
 
Duurzaamheid o.a. 
• groen , geluid , luchtkwaliteit , duurzaam 

bouwen (asbest) , bodem 
 
Veiligheid  
 sociale veiligheid en fysieke veiligheid 

met name bij sociale veiligheid 
gaat het snel over NIET fysieke 
leefomgeving : inbraken, 
handhaving, sociale cohesie buurt
  

onderdeel 1 

 onderdeel 2 

onderdeel 4  

onderdeel 6 
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• Nog geen handvatten voor afweging drie 
thema’s (duurzaamheid, veiligheid en 
gezondheid)  
 

• Gezondheid is snel alleen milieu , aandacht 
houden voor niet-milieu aspect gezondheid 
 

• Fysieke leefomgeving is lastig begrip  
• gaat snel over gedragsmaatregelen  
• maatregelen om te herstellen i.p.v. 

leefomgeving die voorkomt, pos. 
bijdraagt 

 

onderdeel 1 

 onderdeel 2 

onderdeel 4  

onderdeel 6 
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onderdeel 3  

onderdeel 5 
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onderdeel 1 

 onderdeel 2 

onderdeel 4  

onderdeel 6 
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Betrokkenheid inwoners traject naar 
Omgevingsagenda 
 
• Focusgroep  
• Thema bijeenkomsten ; veiligheid, 

duurzaamheid gezondheid  
 

Uitvraag door gemeente 
Dus veel “buurtburgemeesters” zelfde mensen 
als bij traject Toekomstvisie Nieuwegein 
Te weinig gewone burgers (m.n. jongeren, 
ouders, allochtonen, ondernemers) 

Reserve  dia 
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