Gebiedsbeschrijving
LET OP
Deze themapagina wordt regelmatig bijgewerkt.
De laatste versie is altijd te vinden op: www.quickscangezondeleefomgeving.nl/download/
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De inhoud van deze themapagina mag vrij gebruikt worden door GGD’en, gemeenten en provincies,
met vermelding van de bron. Het gebruik voor commerciële doeleinden is nadrukkelijk niet toegestaan,
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GGD Gelderland-Midden.
Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald:
Quickscan Gezonde Leefomgeving, Gebiedsbeschrijving, versie april ’20. GGD’en Gelderland en
Overijssel.
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1 GEBIEDSBESCHRIJVING EERST INVULLEN
De gebiedsomschrijving dient eerst ingevuld te worden, daarna volgen de inhoudelijke thema’s.
De gebiedsomschrijving bestaat uit de onderdelen:
- bevolkingskenmerken,
- gezondheidscijfers,
- fysieke kenmerken
- eventueel verder aangevuld met overige (eigen) aandachtspunten.
In deze themapagina geven we informatie over landelijk beschikbare data. De gemeente en GGD
hebben aanvullende data en/of recentere data. Bij voorkeur vult u deze informatie aan door zelf het
betreffende gebied te bezoeken.
Nadat de gebiedskenmerken in beeld zijn gebracht kunnen de verschillende thema’s worden
doorlopen. De uitkomst van de gebruikte indicatoren per themapagina kunnen aan de hand van de
gebiedskenmerken in perspectief worden geplaatst. Dit is van belang bij het bepalen van de score en
met name de interpretatie hiervan. In de verschillende themapagina’s wordt dan ook vaak
terugverwezen naar deze themapagina Gebiedsbeschrijving.

2 KENMERKEN BEVOLKING EN HUISHOUDENS
Begin met het beschrijven van de bevolking en huishoudens. Bevolkingskenmerken als
leeftijdsopbouw en inkomen spelen een grote rol1 bij de inrichting van de leefomgeving. De cijfers
voor uw wijk of buurt kunt u vinden op CBS Statline Kerncijfers Wijken en Buurten 2019.

Indicatoren per wijk/buurt

Gemiddelde

Gemiddelde in uw wijk of

in Nederland

buurt:

Aantal inwoners

n.v.t.

Percentage inwoners jonger dan 15 jaar

16% (2019)

Percentage inwoners ouder dan 65 jaar

19% (2019)

Percentage huurwoningen (2019)

42% (2019)

Percentage huishoudens onder of rond

8% (2018)

sociaal minimum

1

verschillende leeftijdsgroepen hebben verschillende gezondheidsgevoeligheden en behoeften. Ouderen zijn
bijvoorbeeld gevoeliger voor de effecten van hitte en hebben dicht bij huis behoefte aan een veilige looproute
en een bankje waar ze even kunnen zitten.
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3 GEZONDHEIDSCIJFERS
De GGD verzamelet veel data over de gezondheid en beleving van de leefomgeving op
gemeenteniveau en wijkniveau. Dat zijn o.a. gegevens over bewegen, overgewicht, geluidhinder,
geurhinder en beleving van de woonomgeving. Deels zijn deze gegevens online beschikbaar op de
site van de eigen GGD of op www.volksgezondheidenzorg.info. Aanvullende gegevens zijn
beschikbaar via de eigen GGD.
Voor de landelijke online data: Ga naar onderstaande sites, klik op de gemeente en lees het getal
voor de betreffende wijk of buurt af. Dit zijn gegevens uit 2016.
-

Kaart met data op buurt- en wijkniveau over Bewegen, Overgewicht, Mobiliteitsbeperkingen
(2016)
Kaart met data op buurt- en wijkniveau over Eenzaamheid 75-plussers (2016)

Indicatoren per

Gemiddelde in

Gemiddelde in uw gemeente of

gemeente/wijk

Nederland

wijk

% volwassenen dat voldoet

51% (2016)

aan de Beweegrichtlijnen*
% volwassenen met

50% (2016)

overgewicht
% mensen van 75 jaar en

55% (2016)

ouder dat eenzaam is
%volwassenen met

11% (2016)

mobiliteitsbeperkingen
Overige data via eigen GGD

n.v.t

*Voor meer informatie over de Beweegrichtlijnen zie:
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/bewegen/regionaalinternationaal/regionaal#definitie--node-normen-en-adviezen-voor-sport-en-bewegen
Voor meer informatie kunnen ook gezondheidsprofielen per gemeente bekeken worden op
http://www.rivm.nl/media/profielen/gemeentelijst.html.
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4 FYSIEKE KENMERKEN
Daarna worden fysieke kenmerken van een wijk of buurt beschreven en belangrijke bronnen voor
hinder en gezondheidsschade in een gebied. Bij voorkeur haalt u deze informatie op door zelf het
betreffende gebied te bezoeken. Een andere mogelijkheid is het gebruik van informatie en kaarten op
internet en kennis van ambtenaren over de wijk. Denk hierbij ook aan de wijkteams.

Infrastructuur

Antwoord en eventuele toelichting

Lopen er hoofdwegen (meestal A- of Nwegen) of andere drukke wegen door of
langs het gebied?
Lopen er spoorlijnen door of langs het
gebied?
Lopen er doorgaande vaarroutes of
vliegroutes door, over of langs het gebied?
Staan er veel woningen dichtbij deze wegen,
spoorlijnen en vaarwegen?
Bedrijven en industrie

Antwoord en eventuele toelichting

Zijn er industrie of bedrijven (incl.
veehouderijen) in of vlakbij het gebied waar
mensen hinder van zouden kunnen
ondervinden? Denk aan hinder van geur,
trilling, geluid (ook door verkeer van en naar
het bedrijf), stof en gevoel van onveiligheid.
Informeer bij provincie of omgevingsdienst
naar (veel voorkomende) milieuklachten in
het gebied.
Gezondheidbevorderende factoren

Antwoord en eventuele toelichting

Welke mogelijkheden zijn er om te lopen of
fietsen, te spelen voor kinderen, te sporten
en te ontmoeten?
Wat is de aantrekkelijkheid van de
wijk/buurt? Zijn er parkjes? Is er water? Is er
sprake van diversiteit in de omgeving? Heeft
de buurt historisch karakter?
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5 OVERIGE AANDACHTSPUNTEN
Antwoord en eventuele toelichting
(Bijvoorbeeld sociaal onveilige situaties)

VERSIEBEHEER
Maart 2020:
- Nieuw format,
- Update hyperlinks,
- Enkele indicatoren toegevoegd
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