
  
Met betrekking tot de "Ontwikkelagenda Gezondheid 2019-2022 
Raadsnota nummer: ZN185445 
 
Voorzitter 
Als eerste wil ik, namens de fractie van Gemeentebelangen een compliment geven voor deze goed te 
lezen gezondheidsnota. 
De informatie avond met de werkgroep PREVENTIE Oosterhout was verhelderend. 
Wat de fractie van Gemeentebelangen betreft gaat de werkgroep nog effectiever en efficiënter 
samenwerken. 
 
Voorzitter 
Eigenlijk moeten alle wethouders daar zitten, want het betreft hier alle beleidsaspecten. 
Het gaat niet alleen om de eigen verantwoordelijkheid bij deze visie, gebaseerd op de positieve 
gezondheid, maar ook om de sociale en fysieke leefomgeving. 
 
In het gezondheidsbeleid is gekozen voor 7 inhoudelijke prioriteiten verdeeld over de thema's 
gezonde leefstijl, meedoen en gezonde leefomgeving. 
 
Dit spreekt Gemeentebelangen erg aan. 
 
Voorzitter, 
Voor Gemeentebelangen zijn er binnen de gezondheidsnota een paar zaken waarvoor wij extra 
aandacht vragen: 
 
-Bewegen en gezond gewicht: 
 
Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat iedereen uitgedaagd wordt om te bewegen in de 
openbare ruimte. 
We vragen speciale aandacht voor uitnodigende speelplekken die voor ieder kind toegankelijk is, ook 
voor kinderen met een beperking.  
Gemeentebelangen ziet een meerwaarde voor een up-to-date speelveld in de woonwijk Oosterheide 
dat samen met bewoners en gebruikers vormgegeven kan worden. 
 
Voorzitter, 
 
Komen we bij het punt: 
-Meedoen 
In de nota staat dat eenzaamheid, m.n. Onder ouderen een ernstig groeiend probleem is. 
Ouderbezoeken, inlooppunten zijn er, maar wij vragen ook aandacht voor anderstaligen. Kunnen zij 
bereikt worden om ook mee te doen aan het maatschappelijk leven? 
 
Voorzitter, 
 
Het punt gezonde leefomgeving spreekt Gemeentebelangen zeker aan. 
 
Schoon, heel en veilig is een uitspraak die wij vaak laten horen. 
 
Ook tijdens onze straatsessies bereiken ons signalen hoe goed onderhoud van de leefomgeving 
doorwerkt op het welzijnsgevoel van de bewoners.  



  
We vragen het College om, indien nodig extra te investeren in het onderhoudsniveau van bepaalde 
aandachtswijken. 
 
Het bericht uit BN de Stem dat veel kinderen astmatisch zijn door m.n. uitlaatgassen roept de vraag 
op om binnen onze gemeente eens goed te kijken naar mogelijkheden om de luchtkwaliteit te 
bevorderen.  
 
De tweejaarlijkse actualisatie van de werkagenda wordt voorgedragen aan de raad, zodat anticipatie 
van het beleid mogelijk is. 
 
Voorzitter, 
 
De nota Preventie en handhavingsplan alcohol 2019 - 2022 geeft aan dat het 
Baroniesamenwerkingsconvenant eind 2019 afloopt en geevalueerd wordt. 
Er komt ruimte voor nieuw beleid en de fractie van  Gemeentebelangen hecht waarde aan: 
Extra inzet op laagdrempelig contact vanuit de Oosterhoutse BOA's met de  alcoholverstrekkers , 
(met elkaar in gesprek blijven, werkt meer preventief dan handhaven aan de achterkant.)  
Preventie en handhaving kunnen elkaar versterken door nog meer gericht te handhaven. 
Het verleggen van de verantwoordelijkheid naar de alcoholgebruikers onder de 18 jaar en het 
beboeten van de jongeren die in overtreding zijn, kan onze goedkeuring krijgen. 
Tot zover 


