
Verankeren van gezondheid in omgevingsplannen: zo doe je dat 

 Netwerkbijeenkomst  ‘Maak Ruimte voor Gezondheid’  

26 februari 2021 van 9:00 tot 13:00 uur 
Online (webex) 

Programma: 
8:45 ‘Inloop’, technische toelichting 

9:00 Welkom, daarna de volgende inleidingen: 

Ambities realiseren in gebiedsontwikkeling dat doe je zo  
Staf Depla (oud-wethouder) vertelt over gebiedsontwikkeling in StrijpS en Spoorzone Eindhoven. 
Welke instrumenten heb je als lokaal bestuurder om bij gebiedsontwikkelingen publieke 
ambities te realiseren. Ambities op gebied van wonen, werk, diversiteit, duurzaamheid en 
leefbare openbare ruimte.  

Werken aan een gezonde voedselomgeving in Amsterdam 
Marya Sheikh Rashid (GGD Amsterdam) licht kort toe welke maatregelen Amsterdam neemt 
en nog gaat nemen om de voedselomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. 

Hoe realiseert de gemeente Veenendaal de ambitie op gezondheid uit haar omgevingsvisie in 
de woonwijk het Franse Gat 
Astrid Swart (projectleider ruimtelijke plannen) en Nicole Walma (communicatieadviseur) van 
de gemeente Veenendaal, leggen uit hoe de ambitie van deze gemeente op het gebied van 
gezondheid, een rode draad in hun omgevingsvisie, vertaald wordt naar de uitvoering in de 
woonwijk het Franse Gat.  

Handreiking planregels omgevingsplannen  
Hans Janssen (GGD Haaglanden) licht het doel en achtergrond van deze handreiking toe. 

Hierna is er kort tijd voor het stellen van vragen en pauze tot 10:15 uur. 

10:15 – 11:00    RONDE 1 WORKSHOPS 

Workshop 1: Gezond voedselaanbod in Amsterdam (Marya Sheikh Rashid) 

Marya licht de praktische uitwerking van de ambities van Amsterdam verder toe 
en gaat met de deelnemers in gesprek over andere mogelijkheden die er nog zijn 
om de voedselomgeving van met name kinderen en jongeren gezonder te maken. 

Workshop 2: Casus gemeente Veenendaal  (Astrid Swart en Nicole Walma) 

Hoe gaan we een gezondere wijk voor elkaar krijgen met behulp van de 
omgevingsvisie? Daar gaan we in deze workshop samen achter komen. 

Workshop 3: Casus Eindhoven Strijp T (Rien van Asten, Boudie Hoogedeure en Staf Depla) 

Staf Depla gaat in gesprek met Rien van Asten (gepensioneerd) projectleider en 
Boudie Hoogedeure (Govaers Vastgoed) gebiedsmanager van Strijp T. Hoe krijgt 
dit oude bedrijfsterrein van Philips een nieuw leven? Hoe kun je grenzen stellen en 
ruimte geven? Hoe is de werkwijze in Eindhoven te gebruiken voor het realiseren 
van sociale- en gezondheidsambities?  

11:00 – 11:15 Pauze en  wisselen van groep/workshop 

11:15 – 12:00 RONDE 2 WORKSHOPS 

12:00   Afsluiting met Q&A’s: vraag en antwoord. 

Ruimte voor het stellen van je eigen vraag. Deze kun je tot 22 februari 2021 sturen aan: 
gezondeomgeving@rivm.nl 

12:30 Online napraten in kleine groepjes - voor wie wil 
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