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De gezonde leefomgeving staat op diverse manieren onder druk; stikstof en fijnstof in de lucht, PFAS in de grond, 

bezorgdheid over de elektromagnetische velden van het 5G netwerk. Onze leefomgeving geeft regelmatig stof tot 

nadenken. Klimaatactiviste Greta Thunberg hield tijdens de VN-klimaattop een emotionele speech. De Zweedse tiener 

sprak de wereldleiders in New York stevig toe over de wereldwijde klimaataanpak. Ook in Brabant zijn klimaateffecten 

merkbaar; in de zomer van 2019 kwam de temperatuur ’s nachts zelfs voor het eerst niet onder de 30o C. Gelukkig 

ontstaan steeds meer initiatieven van bewoners om een bijdrage te leveren aan een betere leefomgeving. Aandacht 

voor de leefomgeving op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie en gezondheid gaan vaak hand in hand.  

 

Kan de A67 straks  

nog worden verbreed?  

Wat zijn de gevolgen voor  

Eindhoven Airport? Het zijn  

vragen die opkomen nu de Raad  

van State een streep heeft gehaald  

door de Nederlandse aanpak van de  

effecten van stikstof. Luchtverontreiniging van  

fijnstof en stikstofdioxiden is na roken en overgewicht  

de grootste veroorzaker van vermijdbare ziektelast in 

Nederland. GGD-en vragen om de gezondheidsaspecten in 

onze leefomgeving mee te wegen.   

Eerste meetstation luchtkwaliteitsonderzoek Eersel geplaatst 

In diverse gemeenten worden in samenwerking met o.a. AiREAS, GGD en de Omgevings-

dienst sensoren gehangen om geluidshinder en de hoeveelheid fijnstof en CO2 in de lucht 

te meten. Burgers krijgen een belangrijke rol in het onderzoek en zijn betrokken geweest 

bij het bepalen van de negen locaties voor de plaatsing van de meetstations. 

 

 

Ruim een derde van het tuinoppervlak in 

Nederland is ‘versteend’ 

 

Deloitte analyseerde het percentage groen in de 

tuinen van particulieren op gemeente-niveau. Een 

groene tuin is beter voor de leefbaarheid en de 

waterafvoer. Steen houdt de warmte vast, terwijl 

bomen en planten juist verkoelen. Het blijkt dat  

er nog aanzienlijke kansen voor vergroening zijn. 

https://www.nu.nl/276291/video/greta-thunberg-houdt-emotionele-speech-tijdens-vn-klimaattop.html
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/stikstof-en-pas
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/reactie-stikstofdebat/
https://www.ed.nl/kempen/eerste-meetstation-luchtkwaliteitsonderzoek-eersel-geplaatst~a17b7a6d/
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/deloitte-analytics/articles/state-of-state-data-analyse-brengt-groenpercentage-tuinen-in-kaart.html
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/deloitte-analytics/articles/state-of-state-data-analyse-brengt-groenpercentage-tuinen-in-kaart.html
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 Klik hier voor meer cijfers over leefomgeving in Heeze-Leende  

78%

93%

87%Aantrekkelijk om in te bewegen 

Vraag aan panelleden in Heeze-Leende ‘Wat 

zou je het liefste willen verbeteren aan jouw 

buurt, of ben je tevreden?’  

 

 

De meeste mensen in Heeze-Leende zijn tevreden met hun woonomgeving en waarderen dat met een dikke acht. 

Vrijwel iedereen vindt het belangrijk dat er groen is in de buurt (97%). Men vindt dat de buurt aantrekkelijk is om in te 

bewegen en dat er voldoende rustige plekken zijn. Qua verkoeling op hete dagen zou het hier en daar wat beter 

kunnen, ruim één op de vijf mensen vindt dit niet voldoende. Wegverkeer zorgt voor ernstige geluidshinder en 

bezorgdheid voor de gezondheid bij circa 5% van de inwoners. Mensen zijn zich in de afgelopen jaren meer bewust 

geworden van de gezondheidsrisico’s in de woonomgeving, zoals resistente bacteriën.  

De eigen woonomgeving krijgt een hele 

dikke voldoende in Heeze-Leende; 4% 

van de 19-plussers geeft een onvoldoende. 

 

Voldoende rustige plekken 

8,4  
Gemiddeld rapportcijfer 
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Veel inwoners vinden dat hun buurt 

voldoet aan onderstaande kernwaarden Veel bezorgdheid over gezondheidseffecten 
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Wegverkeer zorgt voor geluidhinder en 

bezorgdheid voor de gezondheid in Heeze-

Leende  
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Meer info? Neem contact op met Gezondheidsmakelaar Marlieke de Jong  

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet heeft als doel om een veilige en gezonde 

leefomgeving te bereiken en in stand te houden, en waar mogelijk maatschappelijke behoeften in de leefomgeving te 

vervullen. In plaats van normen, staan de waarden van een gebied centraal. Een gezonde omgeving vermindert stress, 

bevordert ontmoeten in de wijk en nodigt uit tot bewegen en gezonde mobiliteit. De kernwaarden gezondheid geven 

aan welke ruimtelijke aspecten van belang zijn voor een gezonde leefomgeving. In de Omgevingswet is participatie van 

bewoners een belangrijk uitgangspunt, zij zijn immers de ervaringsdeskundigen in hun leefomgeving. Speciale 

aandacht voor kwetsbare groepen is daarbij noodzakelijk. 

 

 Kansen voor gezonde leefomgeving in gebiedsvisie de Neerlanden te Maarheeze 

Welk deel van het gebied wordt bebouwd en waar komt er groen? Waar komen speelplekken en een aansluiting op het 

fietsnetwerk? Hoe is de functiemenging in de wijk, hoe is de geluidsbelasting? In Maarheeze heeft de gemeente samen 

met bewoners gebruik gemaakt van een duurzaamheidscheck om de gebiedsvisie Neerlanden II vast te stellen.  

  

 

De BrOS combineert gegevens over de leefomgeving met 

informatie over de gezondheidsbeleving van Brabanders. 

‘Dit mooie project toont aan hoe de Omgevingswet en 

gezondheid met elkaar verbonden zijn’ aldus het 

landelijke programma aandeslagmetdeomgevingswet.  

Brabantse Omgevings Scan 

zet gezondheid op de kaart!  

 

Samenwerken aan de omgevingsvisie Eindhoven 

Samen met de stad heeft de gemeente Eindhoven een omgevings-

visie opgesteld. Via diverse werksessies en het digipanel hebben 

inwoners, ondernemers,  

belangenorganisaties, GGD,  

Veiligheidsregio, Omgevings- 

dienst, woningcorporaties,  

projectontwikkelaars en  

investeerders meegedacht. 

mailto:m.de.jong@ggdbzo.nl
http://www.hetgroenemedicijn.nl/natuur-en-gezondheid/
https://www.ggdbzo.nl/ggdkompas/Documents/Kernwaarden%20gezonde%20leefomgeving.pdf
https://www.rivm.nl/documenten/handreiking-bewonersparticipatie-bij-inrichting-van-gezonde-leefomgeving
https://www.cranendonck.nl/document.php?m=61&fileid=63424&f=18a30b37535962ef0974dc71801c5c3e&attachment=1
https://www.cranendonck.nl/inwoners/de-neerlanden-ii-maarheeze_44546/
https://www.brabantscan.nl/dashboard/omgevingsscan
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/praktijk/pilots-experimenten/aandeslag-trofee/
https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2019-11/Omgevingsvisie%20Eindhoven.pdf
https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2019-11/Omgevingsvisie%20Eindhoven.pdf
mailto:m.de.jong@ggdbzo.nl

