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Betreft : Advies Positieve Gezondheid in Roerdalen.

Geacht College,

In de Programma Begroting 2019-2022 van de gemeente Roerdalen komt positieve
gezondheid zeer regelmatig voor . Daarnaast hebben 2 Leden van de Wmo-raad de
voorlichtingsavonden hierover in Roermond bezocht op 11/9/18 en 9/10/18.
Naar aanleiding hiervan heeft de Wmo-raad zich gebogen over het onderwerp Positieve
Gezondheid in Roerdalen. U noemt 3 verbindende thema’s: De mens centraal,
Duurzaamheid en wonen, Werk en leefomgeving in de sociale samenhang.
Hieronder geven wij enkele adviezen per thema voor de verdere ontwikkeling van Positieve
Gezondheid in Roerdalen er van uitgaande dat burgers en ondernemers hier ook een
bijdrage aan kunnen en willen leveren.
De mens centraal
Meer bewegen: Happy fit is druk bezig op de scholen, we adviseren om de volwassen
burgers hier ook bij te blijven betrekken.
Gezonde voeding: Wij denken aan het verspreiden van de adviezen hieromtrent van het
Voedingscentrum bij artsen, wijkteams en andere aanbieders van zorg. Verder bevelen wij
aan de QuickScan: “Mijn groene vingers” van Dieuwertje Crasborn bij alle burgers onder de
aandacht te brengen
Ook zien we meerwaarde in het aanleggen van schooltuinen, het geven van lessen over
voeding op de scholen aangevuld met excursies voor schoolkinderen naar agrarische
bedrijven om te zien hoe voedsel verbouwd wordt.
Duurzaamheid en wonen
Gezonde Voeding: We denken aan het aanbieden van streekgebonden fruit en groenten en
het aanleggen van pluktuinen/weiden voor algemeen gebruik.

Werk en leefomgeving in de sociale samenhang
Om een gezonde leefomgeving te behouden en uit te bouwen is het van belang dat er een
gevarieerde groeninrichting van met name bomen en heesters en kruidachtigen ontstaat,
waar mens en dier zich prettig bij voelen. Het maakt het wonen in Roerdalen aantrekkelijker,
een investering zal hier zeker lonend zijn omdat mensen graag in zulke omgeving willen
wonen en recreëren.
We adviseren om de bermen in onze gemeente zo gevarieerd en kleurrijk mogelijk te
laten/maken en geen onnodige bewerkingen uit te voeren. We signaleren dat de bermen er
nu verre van kleurrijk uit zien. Gezonde bermen zijn attractief voor het planten- en
dierenleven en passen helemaal binnen de positionering van Roerdalen als groene
gemeente.
We hopen met bovenstaande een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Positieve
Gezondheid in Roerdalen.
We kijken uit naar uw antwoord.

Met vriendelijke groet,
Wmo-raad Roerdalen,
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