
Gemeente Veldhoven 
mevrouw Wilma Monen

Veldhoven , 25 maart 2020

beste mevrouw Monen,

Ingekomen 
Gemeente Veldhoven

20.

Afdeling

De gemeente Veldhoven is op 1 maart 2018 een samenwerkingsverband aangegaan met de 
stichting JOGG NEDERLAND (Jongeren Op Gezond Gewicht). Zij betaalt hiervoor aan deze 
stichting jaarlijks een bijdrage van C 5000,-.
JOGG Nederland wordt verder gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport.
Door het aangaan van dit samenwerkingsverband heeft de gemeente zich verbonden en 
akkoord verklaard met de doelstellingen en standpunten van deze organisatie en de facto dit 
tot beleid gemaakt.
Heeft u zich als raad verdiept in deze doelstellingen?
(zie https://ionqerenopqezondqewicht.nl/ioqq-aanpak)
Ook zijn een paar teksten van het RIVM over dit onderwerp bijgevoegd.

Het lijdt geen twijfel dat dit onderschreven beleid haaks staat op het voorgenomen besluit 
om het bestemmingsplan Heistraat/Zoom te wijzigen.
Het valt dan ook niet te rijmen en het is daarmee onverklaarbaar dat de gemeente op het 
punt staat grond te verkopen voor de vestiging van 2 fastfoodketens - Kentucky Fried Chicken 
en Domino's Pizza op het braakliggend terrein aan de Zoom.
Het fietspad op de rotonde aldaar, ligt DIRECT aan de toegang tot deze fastfood restaurants. 
En nota bene dít fietspad wordt elke dag, tot in lengte van járen door honderden scholieren 
gebruikt om vanaf hun scholen in Eindhoven naar huis in Veldhoven en het aangrenzende 
Meerhoven te fietsen. Zo fietsen zij dus elke dag bijna letterlijk deze fastfood restaurants 
binnen.
Ook worden zij dagelijks geconfronteerd met het niet te missen beeld dat 'fastfood' tot het 
normale straatbeeld behoort. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, met een reclame- 
'uitkijktoren' van 20 meter, als trots landmark voor de 'De Poort naar de Kempen'.
Wat een misser voor een gemeente die zich profileert als innovatief.

Hoe bestaat het, dat de gemeente op deze wijze met de ene hand geeft, 6 5000,-jaarlijkse 
bijdrage aan JOGG voor een nobel streven, en met de andere hand neemt ten nadele van 
hetzelfde doel.

Het beoogde terrein is NIET bestemd voor horeca, echter speciaal nu, ten gunste van deze 
twee fastfood restaurants wil de wethouder dit wijzigen.
Dekking van een begrotingstekort over de rug van de gezondheid van in dit geval vooral 
jongeren!? De gemeente Veldhoven moet zich schamen voor praatjes voor de bühne', voor 
'windowdressing' en dus om een sponsorship te gebruiken om het imago op te vijzelen.
Dit is niet wat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met JOGG voor ogen 
heeft! Precies dit staat ook vermeld op de site!
Wij laten dan ook de mogelijkheid open om zowel de organisatie van JOGG Nederland als ook 
het Ministerie hiervan op de hoogte te brengen.

Wij roepen u dan ook dringend op om niet mee te werken aan de totstandkoming van dit 
plan!
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Wij roepen u dan ook dringend op om niet mee te werken aan de totstandkoming van dit 
plan!

Met vriendelijke groeten.
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JOGG

mHH
[MÜMlRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport

Jongeren Op Gezond Gewicht
Een gezonde jeugd begint bij de omgeving van het kind
Een gezonde jeugd begint bij de omgeving van een kind. Daarom focussen wij ons niet op het kind 
zelf, maar op de omgeving van het kind. Op wat thuis de norm is als het gaat om groente eten en 
wat ze in hun trommeltje mee naar school krijgen; of ze wel genoeg bewegen; wat ze zien in de
media en of er ook iets gezonds te vinden is op het menu van de lokale sportkantine.

Een gezonde omgeving creëer je alleen door als gemeente in te zetten op een onderbouwde 
integrale methodiek, de zogeheten JOGG-aanpak ŕopent in een nieuw venster). Hiermee leg je als 
gemeente lokaal de focus op duurzame activiteiten en samenwerkingen in de wijk zelf. Zo maken 
de inwoners van de gemeente zeil het verschil. In meer dan 135 gemeenten door heel Nederland
maken onze JOGG Jongeren Op Gezond Gewicht -regisseurs het verschil. Zij zorgen voor meer 
draagvlak in de lokale politiek, bevorderen publiek-private samenwerkingen en rollen campagnes 
uit die allemaal bijdragen aan hetzelfde doel: om gezond eten en genoeg bewegen de normaalste 
zaak van de wereld te maken.

De JOGG-aanpak ís gebaseerd op inzichten van het succesvolle Franse EPODE ('opent in een níeuw 
venster). Al sinds 2010 werkt Jongeren Op Gezond Gewicht samen met deelnemende gemeenten 
aan het verbeteren van de JOGG-aanpak. inzichten uit de praktijk en verschillende onderzoeken 
hebben ertoe geleid dat de aanpak zich heeft ontwikkeld tot een gedegen methodiek. Echt maatwerk 
zou je het kunnen noemen.

De omgeving van jongeren opnieuw vormgeven doen we samen. Landelijk werken we met een 
groot aantal betrokken partners (onent in een nieuw' venster).

De JOGG-aanpak steunt op vijf pijlers
Gemeenten maken met de JOGG Jongeren Op Gezond Gewicht -aanpak werk van belangrijke 
voorwaarden (vijf pijlers). Samen met lokale themacampagnes bieden zij een sterke basis voor een 
lokale aan pak op maat.

* Polítiek-bestuurlíjk draagvlak: een integrale aanpak is alleen effectief als er sprake is van 
politiek-bestuurlîjk draagvlak: zowel het college van B&W, de raad. maar ook 
beleidsmakers uít verschillende beleidsterreinen zijn enthousiast en betrokken.

* Publiek-Private Samenwerking (PPS Publiek-private samenwerking (PPS) ): het 
bedrijfsleven heeft een grote impact op de leefomgeving van kinderen. Publiek-private 
samenwerking zorgt ervoor dat er in de gemeente een duurzame verandering teweeg wordt 
gebracht.

* Gedeeld eigenaarschap: de vraag wat mensen zélf willen veranderen in hun dagelijks leven 
is cruciaal als het gaat om het ereëren van een gezonde leefstijl. Zij weten als geen ander



welke barrières en kansen er in hun gezin, wijk, dorp of stad zijn om gezonder te leven. 
Door gedeeld eigenaarschap wordt de JOGG-aanpak vormgegeven samen met 
buurtbewoners, ouders én jongeren. Een veel gebruikte methodiek om drijfVeren bij de 
doelgroep te herkennen en ze om te zetten naar een effectieve aanpak is sociale marketing.

* Monitoring en Evaluatie: de ĴOGG~aanpak is een lerende aanpak op maat. Door monitoring 
en evaluatie stuur je lokaal bij, zetje energie in waar dit het meest nodig is en zie je snel of 
je op de goede weg zit.

* Verbinding Preventie en Zorg: de verbinding van preventie en zorg creëert een krachtige 
samenwerking waardoor professionals op alle preventieniveaus elkaar beter weten te vinden 
en het kind met overgewicht het meest efficient wordt geholpen.

Lees meer over bestuurlijk draagvlak, publiek - private samenwerking, sociale marketing, evaluatie 
en de verbinding preventie en zore.

Thema-campagnes. Programma's en initiatieven van 
JOGG Jongeren Op Gezond Gewicht
Met de drie thema-campagnes 'Groente... zet ŕe tanden erin! (opent in een nieuw venster)'. 'Drink 
Water (opent in een nieuw venster)1 en 'Gratis Bewegen, gewoon doen! (opent in een nieuw 
venster)' maken gemeenten gezond weer aantrekkelijk voor kinderen. Het thema slaap volgt nog.

Met het programma zoals 'Team:Fit - gezondere sportkantine (opent in een nieuw venster)" en 
initiatieven: 'Gezonde Werkvloer (opent in een nieuw vensterV en 'The Daily Mile (opent in een 
nieuw vensterV is de gezonde keuze de voor de hand liggende keuze. JOGG stimuleert ook actief 
het programma van de Gezonde School (opent in een nieuw venster) en zet zich zelf door middel 
van het Akkoord gezonde voeding op scholen (opent in een nieuw' venster) in voor een gezonder 
voedingsaanbod op scholen.

JOGG-gemeenten
Steeds meer gemeenten maken gebruik van de JOGG-aanpak. Eén derde van de Nederlandse
gemeenten zet zich lokaal al in voor de gezonde omgeving. In dit overzicht ('opent in een nieuw
venster) zie je welke gemeenten er al meedoen. De JOGG-gemeenten helpen elkaar, wisselen
kennis en ervaring uit en versterken elkaar.

Om aan de slag te gaan met de JOGG-aanpak sluit een gemeente een samenwerkingsovereenkomst 
af met JOGG. Hierin wordt vastgelegd dat de gemeente de JOGG-aanpak gaat inzetten en dat 
Jongeren Op Gezond Gewicht hierbij ondersteuning biedt. De gemeente stelt voor minstens 16 uur 
per week een JOGG-regisseur aan en maakt 4 uur vrij bij een beleidsmedewerker. Om gebruik te 
kunnen maken van het ondersteuningsaanbod van JOGG, bestaande uit advies, kennis, materialen, 
trainingen en een breed netwerk, betaalt een gemeente aan JOGG een jaarlijkse fee.
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JOGG en Omgevingswet mogelijkheden

Overslaan en naar de Ínhoud gaan Direct naar de hoofd navigatie

ijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Omgevingswet

Submenu sluitenStappenplan gezondheid en Qmeevinžzswet 

0 Omgevingswet Actieve pagina

De nieuwe Omgevingswet is aangenomen. De wet treedt op 1 januari 202 i m werking (opent in een 
nieuw venster). Met deze wet ligt de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de gemeente en pas
daarna bij de Provincie en het Rijk (decentralisatie). De focus van de nieuwe wet ligt op minder 
versnippering en integraal beleidiDe gemeente voert de regie, inwoners en ondernemers staan 
centraal.

Minder versnippering, procedures korter en eenvoudiger
De huidige wet- en regelgeving voor de fysieke omgeving ís versnipperd en verspreid over 
verschillende beleidsplannen (waterplan, verkeer-vervoersplan. milieubeleidsplan, 
natuurbeleidsplan, etc.). In de Omgevingswet worden 26 wetten en 120 regels (algemene 
maatregelen van bestuur) voor de fysieke leefomgeving samengevoegd in één wet en vier algemene 
maatregelen van bestuur (opent in een nieuw venster) (AMvB). De vier Amvb's bevatten de 
uitwerking van de bepalingen van de wet. Hierin staan afspraken over bijvoorbeeld het aanvragen 
van vergunningen, normen over water en geluid en de ruimte om te mogen experimenteren. De vier 
Amvb's zijn: omgevtngsbesĩutU besluit kwaliteit leefomgeving en twee besluiten over de 
activiteiten in de fysieke leefomgeving (regelen de handelingen van burgers, bedrijven en
overheden.

Gemeente voert r
In de Omgevingswet staat de decentrale besluitvorming door de gemeente centraal. Gemeenten 
krijgen meer beleidsvrijheid en verantwoordelijkheid en meer mogelijkheden om lokale afwegingen 
te maken, en rekening te houden met gezondheid en wensen van inwoners. Gemeenten kunnen 
rekening houden met regionale verschillen, zoals stedelijke groei en bevolkíngskrimp. Ook maakt 
de wet het mogelijk om beter in te spelen op actuele ontwikkelingen, zoals het aanpakken van 
leegstand. Lees meer over gemeentelijke reeie



Het omgevingsplan en afwegingsruimte
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Animatie (opent in een nieuw venster) over het omgevingsplan en de manier waarop overheden 
onder de Omgevingswet eigen afwegingen kunnen maken bij het stellen van normen.

Integraal beleid
De Omgevingswet bevordert integrale besluitvorming en samenhang door alle relevante aspecten 
waaronder gezondheid, in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken.
Samenwerken tussen domeinen zoals ruimte, verkeer en vervoer, water, natuur, cultureel erfgoed en 
gezondheid en tussen rijk, provincie en gemeente en uitvoerende organisaties als waterschappen, 
omgevingsdiensten en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst is van belang. Met de 
nieuwe wet kunnen gemeenten de bescherming en bevordering van gezondheid een integrale plek 
geven in omgevingsbeslissingen en inrichting. Lees meer over integrant he leid en samemverken

Omgcvingsw

Inwoners staan centraal
In de nieuwe Omgevingswet staat brede participatie vanuit de samenleving centraal. Vanuit de 
gedachte dat door vroegtijdige participatie niet alleen de beste plannen ontstaan maar ook 
draagvlak. Participatie is verplicht bij een projectbesluit Het projectbesluit is een instrument 
waarmee bevoegd gezag toestemming kan geven voor complexe projecten in de fysieke 
leefomgeving. Voorbeelden waarvoor een projectbesluit nodig is zijn: aanleg of uitbreiding van een 
hoofdweg, versterking van een primaire waterkering. . Overheden moeten bij vaststellen van 
omgevingsvisies, omgevingsplannen en programma's aangeven hoe ze inwoners bedrijven en 
belanghebbenden hebben betrokken. Lees meer over burgerparticipatie

Uit de omgevingswet
De belangrijkste doelen van de nieuwe Omgevingswet zijn het bereiken en in stand houden van een 
veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit voor inwoners en het
doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van 
maatschappelijke behoeften {artikel 1.3). De inrichting van de omgeving kan bijdragen aan
maatschappelijke doelen (artikel 1.3). Denk bijvoorbeeld aan:

* een gezondere leefomgeving (bijvoorbeeld levensloopbestendig wonen, meer bewegen,
sociale veiligheid, ontmoeten, groen, gezonde lucht, geluidkwaliteit);

* het verminderen van gezondheidsverschilíen.

De Omgevingswet biedt gemeenten en provincies de mogelijkheid om expliciet en vroegtijdig
gezondheid en (fysieke) veiligheid te betrekken bij ruimtelijke planvorming en beslissingen. 
Bijvoorbeeld:

* rekening houden met gezondheid bij de toedeling van functies (artikel 2.1);
* mogelijkheid lokaal omgevingswaarden op te stellen en vervolgens te monitoren (artikel

2.11);
* vergunningen weigeren vanwege ernstige gezondheidsrisico's (artikel 5.32).



Meer informatie
* Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: Wettekst Omgevingswet in het Staatsblad 

(opent in een nieuw venster) (Omgevingswetportaal.nl).
* Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: Onnicvingswetportaal (opent in een nieuw 

venster) met alle infonnatie, nieuwsbrief en uitgebrachte rapporten en documenten over de 
wet bijeen.

* Informatiepunt Omgevingswet: Aan de slag met de omgevingswet (opent in een níeuw 
venster).

« Vereniging van Nederlandse Gemeenten: Omeevingswet (opent in een nieuw venster) met 
nieuws, uitleg en praktijkvoorbeelden.

* RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu : Programma Omeevingswet RIVM 
(opent in een nieuw venster) met informatie over o.a. informatiehuizen.

* Het kennisdossier Omgevingswet (opent in een nieuw venster) (Platform 31) geeft een 
beknopt overzicht van de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt.

* Magazine on the spot (in opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu): Infographic 
'De Omgevingswet in beeld' (opent in een nieuw venster).

* Vergelijkend Rapport Omgevingswet (opent in een nieuw venster) (Gemeente Haarlem 8z. 
G32, september 2016).

Contact
* Nieuwsbrief en sociale media
* Vacatures en stages
* Contact

Gerelateerde sites
* Gezondeschool.nl (opent in een nieuw venster)
* Gezondekinderopvang.nl (opent in een nieuw venster)
* RIVM.nl (opent in een nieuw venster)
* Volksgezondheidenzorg.info (opent in een nieuw venster)





JOGG rlntegrale aanpak van overgewicht

Overslaan en naar de ínhoud gaan Direct naar de hoofd navigatie

M^HRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Ministerie van Volksgezondheid. 
Welzijn en Sport

Loketgezondleven.nl
* Home
* Interventies
* Gemeente
* School
* Zorgstelsel
* Advies en ondersteuning

Zoeken

* Home
* Gemeente
- Leefstiilthcma's 
a Overgewicht
* Een integrale aanpak van overgewicht

Een integrale aanpak van overgewicht

Effectieve preventie van overgewicht vraagt om een integrale aanpak. Dat betekent dat u zich 
samen met uiteenlopende beleidsterreinen en partnerorganisaties richt op de verschillende factoren 
díe overgewicht veroorzaken. Belangrijk daarbij is het stimuleren van zowel gezonde voeding als 
bewegen. Zo worden verschillende soorten maatregelen en interventies in samenhang ingezet voor 
diverse doelgroepen en hun omgeving. Bij een integrale aanpak wordt niet alleen gekeken naar het 
individu, maar ook naar alle verschillende omgevingen (thuis, school, werk. wijk. zorg) waarin 
overgewicht en obesitas ontstaan en in stand worden gehouden.

Om deze aanpak lokaal vorm te geven, kunt u de pijlers voor een integrale aanpak gebruiken. Per 
pijler vindt u mogelijkheden voor een concrete invulling.

Integrale aanpak overgewicht pijlers

Pijler Voorlichting en educatie
Aandacht voor gezonde voeding en sport en bewegen binnen het onderwijs en de kinderopvang, is 
van groot belang: vroeg begonnen is vroeg gewonnen. Op die manier leren kinderen van jongs af 
aan wat gezond eten inhoudt en waarom het belangrijk is voldoende te bewegen. Ouders zijn 
voorafgaand en tijdens de zwangerschap en in de eerste levensjaren van hun kínd erg ontvankelijk 
voor voorlichting. Volwassenen kunnen met voorlichting en cursussen op weg geholpen worden bij



geven van een gezonde opvoeding en het maken van gezonde keuzes; voor henzelf en voor hun 
kinderen. Zie pijler Voorlichting en educatie.

Pijler Signalering, advies en ondersteuning
Bij signalering, advies en ondersteuning rond (dreigend) overgewicht spelen meerdere professionals 
een rol. Signaleren van (dreigend) overgewicht gebeurt bijvoorbeeld door de 
Jeugdgezondheidszorg, huisarts, school of welzijn. Advies en ondersteuning worden onder andere 
geboden door verschillende lokale partijen zoals de GGD Gemeentelijke/gewestelijke 
gezondheidsdienst. eerstelijnsz.org en welzijn. De gemeente kan deze professionals faciliteren bij 
het verwerven van deskundigheid en de onderlinge afstemming en samenwerking. Vaak is het nodig 
om intensieve interventies in te zetten om overgewicht aan te pakken. Deze ondersteuning richt zich 
niet alleen op het aanleren van vaardigheden voor gezonder eten en meer bewegen (gezondere 
leefstijl), maar soms ook op het versterken van zelfvertrouwen en weerbaarheid. Bij interventies 
voor de jeugd is vaak het hele gezin betrokken. Zie pijler Signalering, advies en ondersteuning.

Pijler Fysieke- eu sociale omgeving
De omgeving is van grote invloed op de mate waarin mensen gezond eten. sporten en bewegen. We
hebben te maken met een obesogene omgeving: een omgeving die mensen stimuleert om te veel te
eten en daarnaast te weinig te bewegen. Onze leefomgeving is in de afgelopen tientallen járen op 
zo'n manier veranderd en ingericht dat het steeds makkelijker is geworden te kiezen voor 
overmatige consumptie van calorierijk voedsel. Te veel eten wordt gestimuleerd doordat 
(calorierijk) voedsel makkelijker verkrijgbaar is. Daarnaast zijn de portiegroottes van producten 
toegenomen en mensen worden gestimuleerd om meer te kopen, bijvoorbeeld door 
voordeelverpakkingen. De trap wordt minder aantrekkelijk gepositioneerd en we worden 
automatisch geleid naar de lift of roltrap.

Er zijn verschillende interventies die bevorderen dat kinderen op school, op het kinderdagverblijf of 
bij de sportvereniging een gezonde voedingskeuze maken en voldoende bewegen. Naast de fysieke 
omgeving heeft echter ook de sociale omgeving invloed op ons eetgedrag. Ouders spelen 
bijvoorbeeld een belangrijke rol bij een gezonde leefstijl van hun kind. Volwassenen zijn gebaat bij 
een werkomgeving die gezond eten en bewegen stimuleert. Zie pijler Fysieke en sociale omgeving.

Pijler Regelgeving en handhaving
Gemeenten kunnen met regelgeving invloed uitoefenen op verschillende settings. Zo kan er 
bijvoorbeeld voor gekozen worden om geen vergunning te verlenen voor mobiele snackkarren in de 
omgeving van scholen, of worden gekeken naar mogelijkheden om het aantal fastfoodbedrijven
binnen een bepaald gebied te beperken. Zie pijler Regelgeving en handhaving.

Voorbeeld: Film integrale aanpak jeugd en overgewicht gemeente 
Smallingerland
Gemeente Smallingerland geeft in een filmopname (opent in een nieuw venster) tips aan andere 
gemeenten om een integrale aanpak rondom jeugd met overgewicht aan te pakken.

Voorbeeld: integrale aanpak overgewicht Beuningen
Beuningers zijn gemiddeld zwaarder dan inwoners van omliggende gemeenten. Die constatering 
was aanleiding voor Fitkuur: volwassenen met overgewicht krijgen een jaar lang begeleiding bij het 
verliezen van gewicht. Lees meer over de integrale aanpak van overgewicht in Beuningen.



Meer informatie:
* Artikel Allesoversport.nl: Overzichtsartikel mét whitepaper over jeugd en overgewicht 

(opent in een nieuw venster ).
* Artikel Allesoversport.nl: Integraal werken: een kwestie van durven te sturen, (opent in een 

nieuw venster)
* Jongeren op gezond gewicht (JOGG Jongeren Op Gezond Gewicht ) is een lokale 

methodiek voor gemeenten om overgewicht bij de jeugd integraal aan te pakken.Lees verder
over JOGG . Zo implementeert gemeente Maastricht JOGG in de wijken (opent in een
nieuw venster) en Zo implementeert gemeente Usselstein JOGG in de wijken (opent in een 
nieuw venster).

* Blog: Tien tips voor de implementatie van sportprogramma's binnen de integrale wiik 
aanpak van overgewicht bij jongeren (opent in een nieuw venster).

* Artikel Allesoversport: Tien tips voor buurtsportcoaches voor een goede samenwerking 
tussen sport en zorgverleners (opent in een nieuw venster)

Deel deze pagina

* Facebook (opent in een nieuw venster)
* Twitter (opent in een nieuw venster)
* Linkedln (opent ín een nieuw venster)
* E-mail

Over ons
* Medewerkers
- Programma's 
9 Partners 
9 Publicaties

Contact
* Nieuwsbrief en sociale media
* Vacatures en stages
* Contact

Gerelateerde sites
9 Gezondeschool.nl (opent in een nieuw venster)
* Gezondekinderopvang.nl (opent in een nieuw venster)
* RIVM.nl (opent in een nieuw venster)
* Volksgezondheidenzorg.info (opent in een nieuw venster)




