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Geacht college, 

Namens uw college ontvingen wij op 17 september 2019 het verzoek om te adviseren over de 

nota lokaal gezondheidsbeleid 2020-2023. Op 26 september heeft uw beleidsadviseur deze 

nota toegelicht aan de voorzitter van de adviesraad. De vergaderagenda van 26 september 

was dermate vol dat dit er niet bij kon.  

In deze brief komen wij tot het volgende advies. 

Wij onderschrijven de inhoud van deze nota. Onderstaand komen we tot enige aanbevelingen: 

1. Onder het kopje ‘integraal gezondheidsbeleid’ op pagina 4 meer tot uiting laten komen dat 

maatschappelijke organisaties als MEE & De Weering,  wijkzorg, Wonen plus, huisartsen en 

jongerenwerker de ogen en oren zijn van de gemeente waar het gaat om maatschappelijke 

problemen. 

2. In Hoogkarspel is de alliantie ‘ouderen en eenzaamheid’ actief (pag. 8). De gemeente zou 

haar voordeel kunnen doen met de bevindingen voor de andere kernen van de gemeente. 

Overigens is eenzaamheid ook een probleem onder jongeren. 

3. Over alcohol en drugs (pag. 10)  hebben wij op 25-3-2019 reeds een advies gegeven n.a.v. 

het preventie- en handhavingsplan 2019-2022. Daarin maken wij ons onder meer zorgen over 

de lage drankprijzen in de supermarkten. 

4. U geeft in uw nota (pag. 12) de planning aan van aan te pakken speerpunten. Graag zien 

we jaarlijks een overzicht van de voortgang.  

5. Meer in het algemeen stellen wij dat eventueel budgettaire problemen er niet toe leiden dat 

u moet bezuinigen op het subsidiepakket aan alle (sport-) verenigingen en zwembaden in de 

gemeente. Juist zij dragen een wezenlijk deel bij aan een gezond Drechterland.  

6. Tot slot vragen wij u aan een oplossing te blijven werken voor de inwoners in de omgeving 

van het bedrijventerrein Gildenweg om te voorkomen dat geluidsoverlast, verkeershinder en 

fijnstof hun gezondheid in gevaar brengen. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de adviesraad, 

Piet Boon, voorzitter 


