
Uitnodiging bijeenkomst stand van zaken gezondheidsbeleid Groningen Gezond 2018-2021 

Datum:  woensdag 10 maart 2021 

Tijd:  10:30 tot 12:00  uur 

Locatie:  Online (MS Teams) 

 

 

Conform de Wet Publieke Gezondheid stelt de raad iedere vier jaar het gemeentelijke 

gezondheidsbeleid vast. Het huidige gezondheidsbeleid loopt eind dit jaar af. Samen met u blikken 

we graag terug op de resultaten van de afgelopen jaren en kijken we alvast vooruit naar 

opvallende ontwikkelingen. Dit doen we in gezelschap van een drietal externe deskundigen dat in 

de vorm van een panel aan de hand van een aantal stellingen met elkaar, met u en met de 

wethouder in discussie gaat. 

 

Groningen werd eind vorig jaar op basis van onderzoek van Ingenieurs- en Adviesbureau Arcadis 

uitgeroepen tot fysiek de gezondste stad van Nederland. Maar dat betekent niet dat Groningen ook 

de gezondste inwoners heeft. Terwijl er wel degelijk een relatie is tussen gezondheid en de 

leefomgeving. Hoe zit dat precies? Hoe is het eigenlijk gesteld met de gezondheid van de inwoners 

van Groningen en wat doet de gemeente allemaal om de gezondheid van zijn inwoners te 

verbeteren? En wat is er de afgelopen tijd allemaal gebeurd? Wat zijn de effecten van corona op de 

gezondheid van de inwoners van Groningen, wat zijn lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen 

op het gebied van gezondheid en welke accenten zouden we moeten leggen in het 

gezondheidsbeleid vanaf 2022? 

 

Op 10 maart besteden we aandacht aan deze vragen tijdens een online bijeenkomst waarvoor we 

alle raadsleden van harte uitnodigen. We blikken terug op de resultaten van het lopende 

gezondheidsbeleid Groningen Gezond (2018-2021) en de overkoepelende Healthy Ageing Visie. De 

G6 voor een Gezonde Stad Groningen. 

 

“Goed beleid doet er toe”, stelt Arcadis in de Gezonde Steden Index 2020. Goed beleid is een breed 

ingestoken beleid (Health in All Policies) dat in samenwerking met een breed palet aan partners tot 

stand komt. Een aantal van deze partners zal tijdens de bijeenkomst met de raad als panel fungeren 

en vanuit de eigen deskundigheid een aantal thema’s en tendensen introduceren:  

prof.dr. Jochen Mierau (gezondheidseconoom aan de RUG en wetenschappelijk directeur van de 

Aletta Jacobs School of Public Health) spreekt over landelijke en regionale ontwikkelingen, dr. 

Jeannette Nijkamp (lector Gezonde Stad aan de Hanzehogeschool) belicht de gezonde leefomgeving 

en kinder- en jeugdpsychiater Arien Storm in (Lid Raad van Bestuur van Lentis) leidt het onderwerp 

mentale gezondheid in.  

Het panel zal vervolgens aan de hand van drie stellingen met elkaar, met u en met de wethouder in 

discussie gaan. Deze stellingen worden bij aanmelding met u gedeeld. 

Ik hoop u allen te ontmoeten op 10 maart. 

Met vriendelijke groet, 

Isabelle Diks 

Wethouder Volksgezondheid, gemeente Groningen 

 
(Programma, zie hieronder) 



Programma 
 
10:30  Welkom en opening, wethouder Isabelle Diks. 
 
10:35  Gezondheidscijfers door de GGD. 
 
10:45 Terugblik gezondheidsbeleid en Healthy Ageing Visie. 
 
11:00  Trends en ontwikkelingen:  
             korte inleidingen door Jochen Mierau (RUG), Jeannette Nijkamp (Hanzehogeschool)  
             en Arien Storm (Lentis) 
 
11:15  Discussie aan de hand van drie stellingen 
 
11:45  Gelegenheid voor vragen 
 
12:00  Afsluiting 
 


