samen sterk

economie en
gezondheid
Over beleidsdomeinen heen samenwerken
aan een betere gezondheid in de gemeente

samen sterk

economie en gezondheid
Als gemeentelijke ambtenaar economie is het jouw doel om economische ontwikkeling en tewerkstelling te stimuleren en om de gemeente
als een aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers te promoten.
Een gezonde en stimulerende werkomgeving is het ideale uithangbord
voor jouw gemeente. Deze doelen kunnen hand in hand gaan met de
doelstellingen van een Gezonde Gemeente, die haar inwoners, bezoekers, werknemers en pendelaars stimuleert om gezonde keuzes te
maken.
Want aan een gezonde gemeente zijn namelijk heel wat voordelen aan
verbonden:
—— Gezonde werknemers zijn minder vaak afwezig op het werk.
—— Een gezonde publieke ruimte met bedrijvige kernen waar mensen gestimuleerd
worden zich actief te verplaatsen trekken meer wandelaars en fietsers aan. 		
En die zullen meer besteden in de lokale kleinhandel.
—— Korteketeninitiatieven zoals boerenmarktjes zorgen voor minder vervuilend
transport. En dat is gezonder en heeft zijn voordelen voor de lokale middenstand.
—— Een bloeiende lokale economie zorgt voor meer inkomsten, maar ook voor meer
ontmoetingen. En dat is goed voor het mentale welbevinden van iedereen.
De instrumenten van Gezonde Gemeente, de gezondheids- of welzijnsmedewerker1
en partners uit de gezondheidssector (bv. het Lokaal Gezondheidsoverleg of Logo)
kunnen jou alvast ondersteunen om jouw economische beleid te optimaliseren. En
ook jij als ambtenaar economie kan bijdragen aan de doelstelling van gezondere
inwoners. Een duidelijke win-winsituatie dus!
Met deze fiche willen we jou en je collega’s inspireren om gezondheid op een meer
integrale manier op te nemen in het meerjarenplan. Dat kan je doen door samen met je
collega’s gemeenschappelijke doelstellingen te formuleren die je acties meer slagkracht
en legitimiteit geven. Met gezamenlijke doelstellingen versterk je de werking van de
verschillende betrokken beleidsdomeinen.

1. In een ideale wereld heeft elke gemeente minstens één voltijdse gezondheidsambtenaar. Maar dit is nog niet in alle gemeenten het geval. Wanneer we het verder in deze
gids over een gezondheidsmedewerker hebben, bedoelen we hiermee de gezondheidsambtenaar, de welzijnsambtenaar of andere partners uit de gezondheidssector zoals het
Lokaal Gezondheidsoverleg (= Logo).
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De preventieve gezondheidssector ontwikkelde de afgelopen jaren heel wat nuttige
preventiemethodieken die zowel het lokaal bestuur als andere publieke en private
organisaties ondersteunen om een integraal preventief gezondheidsbeleid uit te
werken. Met Gezonde Gemeente biedt het Logo, op basis van onder andere de
expertise van het Vlaams Instituut Gezond Leven, het Vlaams Expertisecentrum voor
Alcohol en andere Drugs (VAD) en de VVSG, ondersteuning aan gemeentebesturen
voor een integraal preventief gezondheidsbeleid. Het economisch beleid haalt daar
mee winst uit. Als lokaal bestuur kan je bij je Logo terecht voor coaching over een
beleidsmatige aanpak van een prefentief gezondheidsbeleid. Van een goede analyse
van de beginsituatie, bepalen van prioriteiten en doelstellingen, uitwerken en uitvoeren
van acties tot het evalueren en bijsturen ervan. Je Logo geeft je ook advies over projecten, materialen en partners.
Voor bedrijven en ondernemingen ontwikkelde het Vlaams Instituut Gezond Leven
verschillende instrumenten voor het opzetten van een gezondheidsbeleid op het werk:
Gezond Werken. Gezond Werken hanteert dezelfde principes als Gezonde Gemeente,
wat ervoor zorgt dat de afstemming tussen het lokaal bestuur en de school gemakkelijk
verloopt. In deze ingevulde matrices vind je bijvoorbeeld heel wat inspiratie over wat
ondernemingen in de gemeente kunnen doen om werk te maken van een preventief
gezondheidsbeleid. Meer info over wat een gezondheidsbeleid is, hoe je eraan begint
en wat de succesfactoren zijn, vind je terug op www.gezondwerken.be.
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Een mix van acties voor een geslaagd beleid
Werken aan een sterke lokale economie en aan een goede gezondheid van de
inwoners, dat zijn complementaire uitdagingen. Eenmalige acties zijn niet voldoende
voor een duurzaam effect. Het geheim zit ’m in een sterk beleid met een gezonde mix
van acties die inspelen op vier strategieën: educatie, omgevingsinterventies, afspraken
& regelgeving en zorg & begeleiding. De Gezonde Gemeente-matrix en de gezondheidsmatrix voor integraal beleid hebben al veel ambtenaren en lokale partners
geholpen om deze vier strategieën in kaart te brengen.
Ook het stappenplan en de succesfactoren van Gezonde Gemeente helpen je op
weg naar een kwalitatief integraal preventief gezondheidsbeleid, waar het economisch
beleid mee winst uit haalt.

Samenwerking met andere beleidsdomeinen: een win-win!
‘Samenwerken’ is dus hét begrip voor de komende zes jaar. Het staat waarschijnlijk in
het bestuursakkoord van je gemeente? Je leest het alvast zeker in het strategisch plan
‘De Vlaming leeft gezonder tegen 2025’. Ten slotte is samenwerking ook doelstelling 17
van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen waarrond je gemeente de komende zes
jaar waarschijnlijk zal werken.

Burgerparticipatie voor meer draagvlak
Betrek de lokale ondernemers zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van het gemeentelijk
economisch beleid. Geef hen inspraak via de verschillende gemeentelijke adviesraden.
Zo krijg je meer draagvlak voor jouw voorstel en het zal ook meer burgers en ondernemers ervoor motiveren. Sta open voor hun ideeën en adviezen en koppel terug. Probeer
naast de ondernemers in de verschillende adviesraden ook de noden van de ondernemers die het moeilijker hebben in kaart te brengen.
We lijsten de voordelen van een samenwerking met het beleidsdomein gezondheid
hieronder op voor het gemeentelijk economisch beleid. Jouw plaatselijke Logo kan je
helpen met de ondersteuning en uitwerking van samenwerkingsvoorstellen en -ideeën.
Werkte je de afgelopen jaren al nauw samen met de andere beleidsdomeinen? Dat
juichen we alleen maar toe! Doe zo voort en laat je inspireren door onderstaande
voorbeelden.
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hoe kunnen de ambtenaar economie en de gezondheidsmedewerker samenwerken? hoe halen beiden er voordeel
uit?
Samen met de gezondheidsmedewerker kan je werken aan een economisch beleid
dat goed is voor de gezondheid van de burgers, ondernemers én werknemers en
dat inzet op deze belangrijke mix van acties (= acties zowel op vlak van educatie,
omgevingsinterventies, afspraken & regels en zorg & begeleiding). 			
Wat kan de gezondheidsmedewerker voor jou betekenen en wat kan jij voor de
gezondheidsmedewerker betekenen? Hieronder vind je heel wat inspiratie.

Educatie
—— Promoot gezondheidsprojecten zoals Wisselwerken, Team Veerkracht en gezond
vergaderen bij je eigen collega’s en bij ondernemingen in de gemeente.
—— Informeer ondernemingen en bedrijven over de richtlijnen voor gezonde voeding
op het werk.
—— Ondersteun campagnes om de inwoners en werknemers bewust te maken van de
voordelen van actieve verplaatsingen. Voorbeelden van campagnes om actieve
verplaatsing te promoten: Go with the velo, Bike to Work.
—— Ondersteun werkgevers bij het informeren van (nieuwe) werknemers over de
mogelijkheden van actieve verplaatsingen en openbaar vervoer in de gemeente. Bv.
een brochure/webpagina specifiek voor elk bedrijventerrein met busverbindingen,
fietssnelwegen …
—— Zet ondernemingen aan om werknemers te informeren over het rookstopaanbod en
over ‘Hoe stoppen met roken?’
—— Maak gezondheidscampagnes bekend bij de ondernemingen in de gemeente
(bv. 10-daagse van de geestelijke gezondheid, Tournée Minerale).
—— Maak oproepen van de Vlaamse en federale overheid om subsidies aan te vragen
bekend, bv. Pendelfonds.
—— Zorg voor een goede begeleiding van startende ondernemers. Zorg dat ze een
meerwaarde zijn ten opzichte van het bestaande winkelaanbod. Op die manier
ondersteun je de lokale economie en zorg je voor bedrijvige kernen zodat
handelaars lokaal te bereiken zijn via actieve verplaatsing.
—— Organiseer met de gemeente en samen met de bedrijven een Car free day of een
dag van de lege parkings. Informeer de werknemers in de gemeente op deze dagen
over de gezondheidsvoordelen van actief pendelen.
—— Maak de gemeentelijke fietsroutes bekend bij de bedrijven.
—— Stimuleer het gebruik van spreuken in het straatbeeld bij lokale handelaars in het
kader van de week van de geestelijke gezondheid.
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Omgevingsinterventies
—— Werk volgens de principes van de walkabilityscore-tool. Deze tool brengt
de walkabilityscore (een combinatie van woondichtheid, functiemix en
stratenconnectiviteit) in kaart. Door te werken volgens de principes van de
walkabilityscore-tool zullen de inwoners van jouw gemeente meer bewegen. Met
als resultaat: een betere mentale en fysieke gezondheid, betere luchtkwaliteit en
minder geluidshinder. Daarnaast draagt dit bij tot bedrijvige kernen of kernen met
een goede functiemix. Dit komt de lokale economie ten goede.
—— Kies resoluut voor een kernversterkend beleid. Baken een realistisch
kernwinkelgebied af en leg de focus van acties op de versterking van dat
kernwinkelgebied. In winkelstraten die niet langer tot het kernwinkelgebied
behoren, kan ingezet worden op een gemengde herinvulling, met ook ruimte voor
andere ondernemers (dienstverleners, kleine productieateliers, ambachten …).
Deze verweving van bedrijvigheid versterkt ook de kern van de gemeente en kan
bijdragen aan een gezondere gemeente (o.a. minder autoverplaatsingen).
—— Zorg voor bewegwijzering naar belangrijke bestemmingen in de gemeente 		
(bv. bakker, slager, kruidenier, horeca) en vermeld op deze bewegwijzering hoeveel
stappen je moet zetten om de bestemming te bereiken in het kader van het project
10.000 stappen.
—— Werk samen met een lokale fruitboer en/of groenteboer om fruit en groenten te
voorzien voor het gemeentepersoneel.
—— Stimuleer bedrijven en bedrijventerreinen om rookvrij te worden. Moedig
ondernemingen ook aan om in te zetten op een goed rookbeleid, want zo’n beleid is
een win-winsituatie voor iedereen.
—— Stimuleer bedrijven om samen te werken en bewegingsactiviteiten te organiseren,
bv. een lunchwandeling, 10.000 stappen-uitdagingen of laagdrempelige
sportactiviteiten.
—— Voorzie een vorming over armoede en uitsluiting voor werkgevers/leidinggevenden
die regelmatig in contact komen met kwetsbare werknemers.
—— Voorzie veilige voet- en fietspaden op weg naar en op het bedrijventerrein.
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Afspraken en regels
—— Stimuleer ondernemingen om in te stappen in het project ‘Gezond op de
werkvloer’. Als je je als onderneming kan profileren als een gezond bedrijf, zorgt
dit voor een beter bedrijfsimago bij werknemers. De werknemers zijn trots en
zien hun werkgever als verantwoordelijk en aantrekkelijk. Het geeft de bedrijven
bovendien een aantrekkelijke positie op de arbeidsmarkt. Daarnaast kiezen klanten
en sollicitanten meer en meer voor bedrijven die aandacht hebben voor gezondheid
en duurzaamheid.
—— Stimuleer ondernemingen in de gemeente om in te zetten op Gezond Werken. De
kadermethodiek Gezond Werken helpt ondernemingen stap voor stap te evolueren
van losse acties naar een samenhangend preventief gezondheidsbeleid op het werk,
rekening houdend met een aantal succesfactoren.
—— Werk in de gemeente met een label gezinsvriendelijke of familievriendelijke
horeca. Dit label zet gezinsvriendelijke horecazaken in de kijker. Je kan in de criteria
ook gezondheidsaspecten opnemen: worden er verse groentjes, suikervrije dranken
en gezonde desserts gepromoot?
—— Ondersteun buurtwinkels die zich willen vestigen in een woonkern waar het aan een
minimumaanbod van dagelijkse (voedings)producten ontbreekt, onder meer met een
intensieve begeleiding bij de opstart of met een vestigingssubsidie.
—— Voer een premie in voor wonen boven winkels in kernen. Door het creëren van
woongelegenheden boven handelspanden kunnen dorpskernen verder verdicht
worden en zorgt dit voor een betere verwevenheid van functies.
—— Voer een toegankelijkheidspremie in voor horeca en handelaars die toegankelijk zijn
voor personen met een handicap.
—— Informeer bedrijven eveneens over de fiscale voordelen van fruitmanden,
woonwerkverplaatsingen per fiets, en bedrijfsfietsen of kosten voor bv.
fietsstallingen en kleedruimtes.
—— Stimuleer en ondersteun korteketenprojecten zoals bijvoorbeeld de verkoop van
lokale landbouwproducten in de lokale winkels of restaurants. Op die manier is er
minder vervuilend transport nodig en komt gezonde voeding sneller bij de inwoners
terecht.

Zorg en begeleiding
—— Stimuleer samen met de ondernemingen in de gemeente om een groepscursus
stoppen met roken aan te bieden.
—— Verwijs inactieve werknemers in de gemeente door naar het project ‘Bewegen Op
Verwijzing’. Maak het project bekend bij de ondernemingen in de gemeente.
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hoe kan de ambtenaar economie input leveren aan
andere beleidsdomeinen rond een economisch 		
beleid dat de gezondheid stimuleert?
Het is belangrijk dat je werkt aan een mix van acties om te komen tot een gemeentelijk economisch beleid dat gezondheid stimuleert. Andere beleidsdomeinen kunnen
je hier zeker in ondersteunen. Hieronder kom je te weten hoe je als ambtenaar
economie nog meer kan bijdragen aan gezonde inwoners in samenwerking met
andere beleidsdomeinen.

Onthaal/communicatie
—— Voorzie een gemeentelijke geschenkbon als geboortepremie of als geschenk voor
nieuwe of verdienstelijke inwoners of jubilarissen in de gemeente.
—— Deel vacatures bij ondernemingen in de gemeente op de gemeentelijke website.

Welzijn
—— Als werkgever van personeel dat in privéwoningen komt (bv. maatschappelijk
werkers), is het belangrijk om een beleid rond passief roken op te zetten, zowel naar
de medewerkers als naar de klanten toe. Het project ‘Jouw huis, mijn werkplek!’ zet
hierop in.
—— Besteed aandacht aan ondernemers die het moeilijk hebben. Informeer hen
over het recht op dienstverlening vanuit de gemeente en verwijs hen door naar
gespecialiseerde ondersteuning, bv. Dyzo.
—— Maak gezondheidsinitiatieven vanuit de gemeente bekend bij ondernemingen in
de gemeente, zodat zij op hun beurt hun personeel kunnen aanmoedigen om deel
te nemen aan deze initiatieven. Bv. Bewegen Op Verwijzing, 10.000 stapppen,
fietscursus, infosessie bewegingsdriehoek en voedingsdriehoek, workshop
etiketten lezen.
—— Sensibiliseer werkgevers over het belang van kansen geven aan kwetsbare
werknemers op de werkvloer.
—— Sensibiliseer over het belang van diversiteit op de werkvloer.
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Onderwijs
—— Organiseer schoolbezoeken aan ondernemingen in de gemeente. Op die manier
leren kinderen de lokale ondernemingen kennen, promoot je winkelen in de buurt,
en draag je bij aan meer ondernemerschap.

Omgeving (ruimte)
—— Stimuleer het tijdelijke gebruik van lege plaatsen en ruimtes in wijken om zo een
aangenamere leefomgeving te creëren en de lokale creativiteit en economie te
stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan een plek voor lokale ondernemers, coworking
plekken, groepspraktijken. Laat starters en creatievelingen hun concepten uittesten.
—— Werk samen met maatwerkbedrijven (sociale economie) om via het werk het
zelfbeeld van personen in kwetsbare situaties te verhogen. Bekijk samen met
deze bedrijven hoe je hun aanbod kenbaar kan maken en op welke manieren je
arbeidsplaatsen voor laaggeschoolden op wandel -en fietsafstand kan voorzien.
—— Pas de stedenbouwkundige reglementen en subsidies aan waardoor het mengen van
functies (wonen, werken, ontspannen, winkelen …) gestimuleerd wordt.
—— Besteed aandacht aan een gezonde inrichting van bedrijventerreinen. Bv. brede en
kwaliteitsvolle voetpaden, fietspaden, groene natuurelementen …
—— Bekijk met het bedrijventerrein wat mogelijk is om de medewerkers aan het
bewegen te krijgen. Bv.: een 10.000-stappenwandeling, de aanleg van een 		
fit-o-meter of beweegroute, een buitenpingpongtafel enz.
—— Onderzoek de mogelijkheden om een gezond winkel-, markt- en horeca-aanbod te
stimuleren (o.a. via het subsidiebeleid).
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Cultuur/toerisme
—— Voorzie een financiële tegemoetkoming voor de organisatie van buurtfeesten.
Dat verhoogt de sociale cohesie in de gemeente.
—— Zorg voor leuke/gezonde stops op de fietsroutes langsheen cultureel erfgoed door
de gemeente in samenwerking met de lokale horeca en landbouwers.			
(vb. niet alleen ijsjes, ook fruitbrochettes).
—— Zorg voor een betere aanduiding en actualisatie van de recreatieve
fietsverbindingen die de fietsers naar jullie gemeente brengen. 			
Dat is ook goed voor de lokale (horeca)zaken.
—— Verfraai de publieke ruimte (vb. in kmo-zones) met kunst.
—— Decoreer etalages van handelszaken in de gemeentekern met kunstwerken uit de
academie.
—— Pimp broodzakken met gezondheidspoëzie van leerlingen uit de woordacademie.

Mobiliteit
—— Werk samen met bedrijven om werknemers te stimuleren om met de fiets, te
voet of met het openbaar vervoer naar het werk te komen. Zet in op het STOEPprincipe. Daarbij stimuleer je eerst verplaatsingen te voet en per fiets, vervolgens
met het openbaar vervoer en daarna pas met de elektrische (deel)wagen of met
een conventionele wagen. Dat is goed voor de leefbaarheid in de woonkernen
en wijken én het verbetert de algemene gezondheid van de werknemers.
Voorzie bijvoorbeeld een deelfietsensysteem, veilige fietsenstallingen, publieke
fietspompen of oplaadpunten voor e-bikes of stel een bedrijfsvervoerplan op voor
woon-werkverkeer.
—— Zet in op e-commerce met de fiets.
—— Subsidieer fietshandelaars die investeren in een fietsonderdelenautomaat.
—— Zet een gemeentelijk subsidiereglement op voor de aankoop van elektrische fietsen,
voor het gratis gebruik van deelfietsen en voor een tussenkomst in het abonnement
van De Lijn voor jongeren en 65-plussers.
—— Stimuleer en ondersteun carpooling bij de bedrijven in jouw gemeente. Ontwikkel
carpoolplannen voor bedrijventerreinen.
—— Maak van autobeschikbaarheid de norm boven autobezit. Subsidieer als gemeente
voorbehouden parkeerplaatsen met laadpalen of zet de eigen gemeentelijke vloot in
een deelsysteem in om elektrisch autodelen te stimuleren.
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Jeugd
—— Sensibiliseer jongeren via de lokale horeca over de gevolgen van alcohol- en
drugsgebruik.

Ouderen
—— Schakel gemeentelijke fietskoeriers in die de boodschappen van mensen die naar
de wekelijkse markt gaan, thuis afzetten. Leg een ‘marktbus’ in voor minder mobiele
ouderen. Zo stimuleer je de lokale markt en krijgen ouderen de kans om mensen te
ontmoeten, te bewegen en verse voeding te kopen op de markt.
—— Bij de ouderen zit heel wat sociaal kapitaal en dat zetten ze ook graag in. Stimuleer
als gemeente de vrijwilligerswerking door bijvoorbeeld een vrijwilligersloket op te
starten.
—— Stimuleer sociaal ondernemerschap waarbij gepensioneerden/ouderen een
waardevolle rol kunnen vervullen.
—— De overgang naar het pensioen en de start van het pensioen blijken
sleutelmomenten om meer te bewegen én minder te zitten. Extra aandacht is
nodig voor lager opgeleide ouderen en recent gepensioneerden. Daarom kan de
gemeente ouderen voorbereiden op hun pensioen in (bestaande) vormingen door:
•

ze beter te informeren over de beschikbare voorzieningen in hun buurt
(diensten, winkels, vrije tijd …),

•

hun zelfeffectiviteit te versterken zodat ze blijven bewegen, ook zonder partner.
Zo leren ouderen ook omgaan met tijdsgebrek voor beweging, met oplossingen
bij slecht weer en bij mentale dipjes.
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Milieu
—— Stimuleer met de gemeente het gebruik van openbaar vervoer door activiteiten
te organiseren die makkelijk met het openbaar vervoer bereikbaar zijn of via een
systeem van derde betaler.
—— Stimuleer bedrijven om groen te integreren in hun (industrie)terreinen. Bomen,
planten en grasvelden helpen om water op te vangen bij extreme regenval. Het
helpt om water te infiltreren naar grondwatervoorraden, zodat kans op droogte
beperkt blijft. Het groen zorgt ook voor verdamping en verkoeling op hete dagen.
De aanwezigheid van toegankelijk en bereikbaar groen leidt ook tot meer beweging
en een beter mentaal welbevinden.
—— Neem criteria in het kader van klimaatverandering mee bij het uitzetten van
opdrachten via openbare aanbestedingen.

Sport
—— Maak het sportaanbod in de gemeente bekend bij lokale ondernemingen.
—— Stem het sportaanbod af op de werkuren van de werknemers in de gemeente.
Voorzie bijvoorbeeld een sportsessie tijdens de middagpauze voor het eigen
personeel waar ook werknemers van ondernemingen uit de gemeente kunnen bij
aansluiten.
—— Motiveer de ondernemingen om deel te nemen aan sportevents in de gemeente.
—— Bekijk samen met de sportambtenaar of de gemeentelijke infrastructuur toegankelijk
is voor bedrijven, bv. onder de middag.
—— Zet in op Sport op het werk.
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voorbeelden van lokale samenwerking
—— Slaatje Praatje is de mobiele sociale kruidenier van de OCMW’s van Laarne,
Wichelen, Berlare, Dendermonde, Buggenhout en Waasmunster. Iedere twee weken
strijkt in elk van deze gemeenten een marktje neer met kwaliteitsvolle voeding en
verzorgingsproducten. De klanten zijn mensen met financiële problemen. Zij betalen
een lage prijs voor de producten en hebben keuze uit een aanbod gratis producten.
Maar Slaatje Praatje is veel meer dan materiële hulpverlening. Via ontmoeting,
een mobiel rap-op-stapkantoor, informatie, versterkende activiteiten en sociale
tewerkstelling wil de mobiele sociale kruidenier de zelfredzaamheid van mensen in
armoede vergroten. Hier vind je een filmpje over ‘Slaatje Praatje’.
—— Op initiatief van schepen van Middenstand Marleen Van den Eynde en OCMWvoorzitter Mia Wauters, besliste de gemeente Kontich om op verschillende plaatsen
plaspunten in te richten. Hiermee komen de gemeente en de handelaars tegemoet
aan de dringende nood van o.a. oudere mensen, zwangere vrouwen, mensen met
een beperking of een aandoening. De actie kwam er ook dankzij het advies van de
seniorenraad.
—— De fietskoeriers in Wevelgem zetten de boodschappen van de mensen die naar de
markt gaan thuis af.
—— In Tielt kon je in het kader van de Week van de Geestelijke Gezondheid op diverse
openbare gebouwen spreuken vinden die je even doen nadenken en het positieve
in jou naar boven brengen!
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voorbeelden gemeenschappelijke doelstellingen
voor je meerjarenplan 2020-2025
Strategische doelstelling

Onze gemeente streeft deze legislatuur naar een betere gezondheid van al haar
inwoners door in te zetten op leefstijl- en omgevingsinterventies.

Operationele doelstelling 1

De gemeente voert een geïntegreerd economisch beleid met bijzondere aandacht voor
gezondheid in het kader van Gezonde Gemeente.

Acties
—— De gemeente stimuleert ondernemingen in de gemeente om in te zetten op
gezondheidsprojecten zoals Wisselwerken, Gezond op de werkvloer of gezond
vergaderen.
—— De gemeente stimuleert een hoge walkabilityscore in de kern en zet in op een
goede functiemix door het stimuleren van kleinhandel in de gemeentekern.
—— De gemeente sensibiliseert werknemers over de voordelen van fietsen naar het
werk.
—— ...
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