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Geacht college,

De Participatieraad Haarlem is zeer te spreken over de regionale nota
gezondheidsbeleid 2021-2028 “Samen gezond in Kennemerland”. Het is goed om te
zien dat hierin rekening gehouden wordt met de kwetsbare burgers in Haarlem.

De Participatieraad waardeert het vooral dat dit beleid gemaakt is met de gedachte:
‘Beter voorkomen dan genezen.’

Het is een goede zaak dat gemeenten aanpassingen doen om zoveel mogelijk inwoners
gezond te houden. Wat deze aanpassingen concreet voor de kwetsbare burger
inhouden daar zijn wij als Participatieraad benieuwd naar. In het document “Ambities
en uitvoering gezondheidsbeleid” zien wij dat deze visie in de 2e helft van 2021 wordt
vastgesteld.
Wij willen aangeven dat de nota uitvoerig is en dat wij als Participatieraad een
beknopte reactie daarover geven.

Advies Participatieraad Haarlem op ambities en uitvoering gezondheidsbeleid:
- De gezondheid van alle inwoners van Haarlem vraagt als gevolg van de huidige

corona crisis extra aandacht.
- De Participatieraad adviseert om een kort termijnbeleid te hanteren en de

tussentijdse ambities te evalueren. Wij raden hierbij de SMART methode aan.
- Maak inwoners bewust dat sporten/bewegen belangrijk is en breng de financiële

ondersteuningsmiddelen zoals de Haarlem Pas, beweegpas 18+, beweegpas 50+ en
het Jeugdfonds Sport en Cultuur voldoende onder de aandacht. Zodat deze beter en
meer ingezet kan worden. Voor de jeugd heeft bewegen en het onderhouden van
onderlinge sociale contacten met leeftijdsgenoten een positief effect.

- De Participatieraad is blij met de aanpak van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)
in
de gemeente Haarlem. Wij onderstrepen dat belang voor alle jongeren en zien dat
graag voortgezet worden.

- Het inclusief denken en doen zien wij graag in de gehele nota terug.

De Participatieraad mist in het gezondheidsbeleid de toegevoegde waarde van kunst
en cultuur. Voor alle burgers is kunst en cultuur van belang en draagt zeker bij aan een
goede gezondheid.

Op verschillende onderdelen is de Participatieraad zeker bereid om suggesties aan te
dragen.

https://intranethaarlem.pleio.nl/profile/christma


Graag blijft de Participatieraad Haarlem op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. het
gezondheidsbeleid en de gevolgen van de Coronacrisis op de gezondheid van de
inwoners van Haarlem.

Met vriendelijke groet,

André Jurjus
Voorzitter Participatieraad Haarlem


