
[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. 

www.gezondegemeente.be

[name of municipality / city]

charter for a healthy municipality 

healthy municipality 
2019 - 2024 

City
[name of municipality / city] 

Signed at [date and location] 

“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. 

Flanders Institute for 
Healthy Living  

Local Health 
Platform [Name 

Logo] 

Association of Flemish Cities and 
Municipalities 

Flemish expertise center for 
Alcohol and Other Drugs 

Flemish Minister of Welfare, 
Public Health and Family

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

• Planned and evidence-based working on preventive health, 
according to the principles of Healthy Municipality. 

• Giving health a clear place in the local multi-year plan 2020-
2025. 

• More and better cooperation between the various policy areas. 

• Closely involve citizens, neighboring municipalities and external 
partners in health policy. 

• Design local health actions and projects in such a way that 
they form a coherent and evidence-based whole of education, 
environmental interventions, agreements & regulation and 
care & coaching. 

• Set an example roll to all stakeholders. 

• Communicate to all stakeholders about the delivered efforts 
and achievements with the Healthy Municipality label. 

• Provide sufficient staff, budget and expertise to realize the 
above intentions. 

[Name of municipality / city] not only executes its own local 
ambitions, but also contributes to the realization of the Flemish 
health goals and the international sustainable development goals 
of the United Nations. In the first instance [name of municipality / 
city] can appeal to the Local Health Platform [name without “Logo”] 
and the substantive and communicative support materials from 
Healthy Municipality.  

To concretize this cooperation [name of municipality / city] and 
[name Logo] conclude a cooperation agreement. The cooperation 
agreement can be extended with other partners such as the Center 
for Mental Health Care.  

In addition, the Local Health Platform, the Center for Mental Health 
Care and [name of municipality / city] call on various Flemish 
expertise centers such as the Flanders Institute for Healthy Living, 
the Flemish expertise center for Alcohol and other Drugs and the 
Association of Flemish Cities and Municipalities. 

[Naam Gemeente/Stad] vindt een goede gezondheid voor iedereen belangrijk. 

Gemeente/Stad [naam gemeente/stad] engageert zich om tijdens deze legislatuur 2019 - 2024 verder werk te maken van 
een samenhangend gezondheidsbeleid. Dit beleid biedt iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen en 
stimuleert hen om gezond te leven in een gezonde omgeving. Het gaat over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke 
zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid. Ons streefdoel is dat in onze 

gemeente/stad de gezonde keuze de meest makkelijke keuze wordt. 

www.gezondegemeente.be

[naam gemeente/stad]

charter voor een 

gezonde gemeente 
2019 - 2024 

Voor [Naam gemeente/stad]

Ondertekend te

‘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.

Vlaams Instituut Gezond Leven [Naam Logo] Vereniging van Vlaamse Steden 
en Gemeenten (VVSG)

Vlaams expertisecentrum voor  
Alcohol en andere Drugs (VAD)

Vlaams Minister van Welzijn, 
Volksgzondheid en Gezin

Om dit te realiseren, streeft [naam gemeente/stad] 
volgende beleidsintenties na: 

• Planmatig en onderbouwd - volgens de principes van Gezonde 
Gemeente - werken aan preventieve gezondheid. 

• Gezondheid een duidelijke plaats geven in het lokaal 
meerjarenplan 2020 - 2025. 

• Meer en betere samenwerking tussen de verschillende 
beleidsdomeinen onderling.

• De burgers, buurgemeenten en externe partners nauw betrekken 
bij het gezondheidsbeleid. 

• Lokale gezondheidsacties en -projecten zo uitdenken dat ze 
een samenhangend en onderbouwd geheel vormen van zowel 
educatie, omgevingsinterventies, afspraken & regels en zorg & 
begeleiding. 

• 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.

[Naam gemeente/stad] geeft hiermee niet alleen uitvoering aan 
de eigen lokale ambities maar helpt tegelijk mee aan de realisatie 
van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en de internationale 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. 

[naam gemeente/stad] kan hiervoor in eerste instantie 
beroep doen op het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) 
[naam zonder ‘Logo’] en de inhoudelijke en communicatieve 
ondersteuningsmaterialen van Gezonde Gemeente. Om deze 
samenwerking te concretiseren kunnen [naam gemeente / stad] 
en [naam Logo] een samenwerkingsovereenkomst afsluiten. De 
samenwerkingsovereenkomst kan worden uitgebreid met andere 
partners zoals het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg 
(CGG).  

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). 

Marijs GeirnaertMarc Morris Mieck Vos Jo Vandeurzen


