Maak een Gezonde stad inspraak 2 dec Omgevingsvisie van Hilde Prins HBW
Wie heeft bepaalt dat verdichten prioriteit no één is, als uit onderzoek
blijkt dat het groener maken van de stad het belangrijkste is voor een
gezond Haarlem. Bij de informatieavonden hebben de bewoners aangeven
ook een groenere stad te willen hebben. Er zijn volgens Arcadis* vijf brede
domeinen voor de fysieke inrichting van de Gezonde Stad. Dat is
.…een stad die in een gezonde gebouwde omgeving voorziet. (Ruim,
hygiënisch, respect voor cultureel erfgoed)
…een stad waarin je op een gemakkelijke en gezonde manier door de stad kan bewegen.
(Fietsvriendelijk, voetgangersvriendelijk, dekkend OV netwerk, verkeersveilig)
.…een stad die een gezonde buitenruimte creëert om in te spelen en te verblijven. (Buitenspelen,
met groen om in te spelen, creëren van luwe plekken, zichtbaar groen)
.…een stad die gericht is op een gezond milieu. (Luchtkwaliteit, geluidsoverlast en hitte stress)
.…een stad met een gezonde gemeenschapszin en ruimte voor sociale interactie. (Veiligheid,
ontmoeting, verleiding tot bewegen)
De 20 door Arcadis onderzochte gemeenten zijn gerangschikt in elk van de vijf domeinen. Die
uitsplitsing laat zien in welke domeinen Haarlem goed scoort en in welke domeinen er kansen zijn
voor verbetering. Haarlem staat op de Gezonde Stad Index op plaats 9. Kansen voor verbetering!
De domeinen die de fysieke inrichting bepalen staan:
# met gebouwde voorzieningen op 5. Zorg is ruim aanwezig, maar de stad is te verdicht en vies.
# met OV en veiligheid op 9. Een voldoende voor OV, maar met fietsen en wandelen net aan.
# met speelplekken en luwtes op 18. Het natuur- en gebruiksgroen is ver onder de maat
# met milieu op 19. Onder de maat, er is vooral veel overlast van geluid
# met een gezonde gemeenschap op 3. Ontmoeting, beweging, stressherstel en veilig gevoel krijgen
een ruime voldoende
Deze omgevingsvisie biedt dus geen oplossing om groen en
milieu hoger te laten scoren. Het is niet te verklaren dat
verdichten op één staat nu we in een klimaat crisis zitten en
tot de meest verdichte steden van het land behoren. Waarom
maken we geen Gezonde stad?
Door de verwachte groei van de bevolking is het een flinke
opgave om de stad fysiek zo in te richten dat ze een bijdrage
levert aan de gezondheid van de bewoners en het milieu in de
stad. Een extra uitdaging ligt er voor de wijken met weinig
buurt- en wijkgroen, waar vaak mensen met een lager
inkomen en lagere opleiding wonen. Het groener maken van
de woonwijken zou prioriteit één moeten zijn. Uit onderzoek
blijkt namelijk dat “groen” een kosteneffectieve oplossing kan
zijn voor klimaatadaptatie, milieu ÉN dat mensen in een
groene wijk gezonder zijn door een mix van factoren. Haarlem
heeft gemiddeld slechts 21 m2 wijk- en buurt groen waar
mens en dier gebruik van kunnen maken. Er zijn buurten met maar 3m2 groen. De opgave in Haarlem
is de fysieke omgeving samen met de bewoners gezonder te maken. Bedenk goed beleid doet er toe!
Het is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek van Arcadis. Deze raad beslist of een gezondere
stad prioriteit no één is, ga niet zomaar af op het advies van de wethouder met de afdeling OMB die
graag een verdichte stad ontwerpt zonder randvoorwaarden tav duurzaam behoud van het goede of
rekening te houden met de consequenties voor groen en het milieu. Leg anders de bewoners via een
onderzoek de vraag voor wat zij op prioriteit no 1 stellen voor hun wijk of buurt?
Arcadis is een internationale organisatie voor ontwerp- engineering- en adviesdiensten voor een duurzame gebouwde en natuurlijke omgeving
https://www.arcadis.com/nl/nederland/nieuws/nieuwsberichten/2020/groningen-gezondste-stad-nederland-zaanstad-kan-impulsgebruiken/

