charter for a healthy municipality

healthy municipality
2019 - 2024

[name of municipality / city]
[Name of Municipality / City] considers good health important for everyone.
Municipality / City [name of municipality / city] is committed to work on a coherent health policy during this legislative
period 2019-2024. This policy offers everyone, and the most vulnerable in particular, opportunities and stimulates them to
live a healthy life in a healthy environment. It is about a healthy public space, accessible care and welfare facilities, healthy
neighborhoods and homes, a healthy climate and safety. Our goal is that in our municipality/city the healthy choice becomes
the easiest choice.

charter voor een

gezonde gemeente

To achieve this, [name of municipality / city] strives
for the following policy intentions:

2019 - 2024

[Name of municipality / city] not only executes its own local
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• Planned and evidence-based working on preventive health,
according to the principles of Healthy Municipality.
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• Meer en betere samenwerking tussen de verschillende
beleidsdomeinen onderling.

• Een voorbeeldfunctie vervullen naar alle stakeholders.

• Communiceren naar alle stakeholders over de geleverde
inspanningen en realisaties met het label Gezonde Gemeente.
• Voldoende personeel, budget en deskundigheid voorzien om
bovenstaande intenties te realiseren.

Daarnaast kunnen het Logo, het CGG en [naam gemeente /stad]
beroep doen op verschillende Vlaamse expertisecentra zoals het
Vlaams Instituut Gezond Leven, het Vlaams expertisecentrum voor
Alcohol en andere Drugs (VAD) en de Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten (VVSG).

Signed at [date and location]
City
[name of municipality / city]

Flanders Institute for
Healthy Living

Marc Morris

OndertekendLocal
te Health
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Voor [Naam gemeente/stad]

www.gezondegemeente.be
Marijs
Geirnaert

Mieck Vos

Jo Vandeurzen

‘Gezonde Gemeente’ is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw in samenwerking met de Vlaamse Logo’s, VAD vzw en VVSG vzw met de steun van de Vlaamse Overheid.
Ook tal van andere preventieorganisaties onderschrijven dit initiatief. Kijk voor een actueel overzicht op www.gezondegemeente.be.

www.gezondegemeente.be
“Healthy Municipality” is an initiative of the Flanders Institute for Healthy Living in collaboration with the Flemish Local Health Platforms, the Flemish expertise center for Alcohol and Other Drugs and the Association
of Flemish Cities and Municipalities with the support of the Flemish Government.

