
Offerte 2019-2022 

  Veiligheid 

  Verkeer en vervoer 

  Economie 

  Onderwijs 

  Sport, cultuur en recreatie 

  Sociaal domein 

  Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid 

  Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

  Bedrijfsvoering 

  Dienstverlening 

 
 

Onderwerp  :   Versterken positieve en gezonde leefomgeving 

  

Betreft    :   FCL 46700115 / ECL 49002 

 

Incidenteel / Structureel  

 

 

Investeringsbedrag       n.v.t. 

Afschrijvingstermijn n.v.t.  

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2019 2020 2021 2022 

Kapitaallasten (afschrijving) -  -  -  -  

Kapitaallasten (rente 2%) -  -  -  -  

Vrijval kapitaallasten 1e jaar -  -  -  -  

Overige) exploitatielasten 32 29 29 29 

Dekking: 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

-  -  -  -  

Te dekken 32 29 29 29 

-  



Algemene toelichting 

De G van gezond staat een gezond Uden voor waar 

we inzetten op preventie, omdat voorkomen beter is 

dan genezen.  

 

Om de kanteling te kunnen maken van zorg naar 

preventie, betekent dit investeren in een andere 

duurzame manier van werken vanuit verbinding en 

bewustwording, samen met onze burgers. In het 

vormgeven van de gezonde wijk staat de burger 

centraal, omdat de beweging naar een gezondere 

leefstijl vanuit een intrinsieke motivatie veel meer 

kans van slagen heeft. Het inrichten van de omgeving 

en de gezonde keuze de makkelijke keuze maken zijn 

speerpunten. 

 

We investeren nu in preventie, zodat we (als 

organisatie en maatschappij) op langere termijn  

(5-10 jaar) kunnen besparen op zorgkosten.  Dit 

gaan we vorm geven d.m.v. de volgende activiteiten, 

trajecten, materialen en ontwikkelingen: 

 

 Gezonde sportkantine (1x per jaar) en 

gezonde werkvloer (1x per jaar.) 

 

 Uitbouwen van het Netwerk positieve 

gezondheid, verbinding en verdieping in 

combinatie met andere netwerken. 

 

 Programma Train de trainer Positieve 

gezondheid waarin we gezondheids-

ambassadeurs opleiden (10 burgers per jaar) 

 

 Bijdragen aan het vergroenen van 

speelpleinen (2 per jaar) 

 

 Het vormgeven van een Beweegweb in 1 wijk 

met 5 routes per jaar 

 

 Een Platform Kennismakingsaanbod sport 0-

100 jaar via Sjors sportief. De aanschaf en 

het onderhoud van sportmaterialen voor de 

buurtsportcoaches. 

 

 Door middel van burgerparticipatie de 

gezonde wijk vormgeven. 

 

Bijdrage aan doelstelling van 

het programma 

Het coalitieakkoord heeft diverse programma’s 

waarin het werken aan versterking van een positieve 

en gezonde leefomgeving aansluit. 



 

“Iedereen is goed geschoold” We stimuleren scholen 

om aantrekkelijke schoolpleinen te realiseren. 

 

“Goede mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding”: 

aantrekkelijk vormgeven van ontmoetingsplekken en 

het gebruik door jong en oud stimuleren. En het 

stimuleren van sportclubs om gratis introductielessen 

aan te bieden, met als doel om zoveel mogelijk 

Udenaren in beweging te krijgen. 

 

“Iedereen doet zoveel mogelijk mee”: Beste manier 

van zorg verlenen is zorg voorkomen, we zetten in op 

preventie. En We verbinden sportbeleid met 

gezondheid en preventie. We zien sport als een 

verbindende schakel in de samenleving. 

 

Met de middelen van deze offerte kunnen we 

uitvoering geven aan de ambitie om een Gezonde 

fysieke omgeving, de gezonde keuze is de 

gemakkelijke keuze te realiseren, gezond gedrag en 

welbevinden van individuele burgers te bevorderen, 

zodat iedereen gelukkig en gezond oud kan worden 

in Uden. 

 

Samen met burgers en partners; integrale aanpak, 

zowel op individueel niveau als collectief (gedrag en 

beleid). 

 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


