Werkmethode invloed leefomgeving op ervaren gezondheid

Het probleem

Mogelijke situaties

Gemeente en omgevingsdiensten missen
handvatten om vragen rondom
omgevingsoverlast en bezorgdheid over de
gezondheidseffecten daarvan binnen de
ruimtelijke ordening inzichtelijk en
bespreekbaar te maken

• Veedichte gebieden

Werkmethode

• Geluidshinder
• Plaatsing van windmolens
• Plaatsing van 5G-masten
• Andere situaties waar bewoners
hinder (kunnen gaan) ervaren

Proces

Doel

• Een nieuwe methode gebaseerd op het
Bolk-model voor Positieve Gezondheid
en de leefomgeving.

• Inzicht in ervaren
hinder en relatie met
gezondheid

• Een integrale en participatieve
benadering.

• Begrip tussen alle
betrokkenen

• Verdieping van beschikbare
gezondheidsdata van de GGD
gekoppeld aan de kwaliteit van de
lokale leefomgeving.

• Gezamenlijk
gedragen

• Dialoog over ervaren
hinder en ervaren
(Positieve)
Gezondheid
• Open en transparant
proces met alle
betrokkenen

• Belevings-app kan worden ingezet

Resultaat

De app brengt in beeld
• Ervaren hinder
(aard, mate, frequentie en duur)

• De app en werkmethode maken
ervaren hinder en gezondheid inzichtelijk

• Relatie tussen ervaren hinder en
ervaren Positieve Gezondheid.

• De focus op beleving vormt de sleutel
naar een dialoog

• Positieve aspecten van de leefomgeving

• Wederzijds begrip door open
communicatie en begeleide dialoog
• Breed draagvlak voor oplossing

• Weersomstandigheden tijdens ervaren
hinder
• Kaart met de locaties van
hindermeldingen

Stappenplan methode
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Voorbeelden weergave resultaten van de app
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Toepassing app

Relatie tussen ervaren hinder en ervaren
Positieve Gezondheid.
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Mate van hinder

Bij het ervaren van ernstige hinder neemt de ervaren gezondheid af.
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