
From: Lies Visscher-Endeveld <blauwvuur@live.nl>
Sent: woensdag 24 januari 2018 2:37:01
To: bestuur@live.nl
Cc: Annemarie van de Vusse; BV Alex Swinkels; djgraaff@hotmail.com 
Subject: Uitnodiging: Belangrijk voor uw politiek en een groene gezonde toekomst

Aan de afdeling communicatie 

Geachte Lezer,

Namens de Vereniging PGL (Partners voor een Gezond Leefmilieu) vraag ik u, in verband met de komende verkiezingen en integrale gemeente

politiek, onderstaande suggesties te verbetering van het leefmilieu voor te leggen aan uw plaatselijke politieke partijen. Dit is belangrijk voor 

de verkiezingen bij uw campagnes, en na de verkiezingen bij uw college onderhandelingen.

Met hartelijke groet en veel dank,

Lies VisscherEndeveld

lid bestuur PGL

zie voor meer info ook www.gezondleefmilieu.nl, 

.....

januari 2018,

Aan de leden van de politieke partijen, 

Groen is nodig voor gezonde mensen en voor een gezonde stad. Met dit uitgangspunt heeft de vereniging Partners voor een Gezond 

Leefmilieu (PGL) op 24 november een themabijeenkomst gehouden waar verschillende suggesties zijn gedaan om de stad groener de maken. 

Leden van PGL zijn natuurlijke personen en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de aanpak van milieufactoren die 

gezondheidsschade kunnen opleveren.

Verschillende van de genoemde maatregelen liggen op het niveau van de stedelijke organisatie. Met het oog op de komende 

gemeenteraadsverkiezingen vragen we u deze suggesties te onderzoeken en waar mogelijk op te nemen in uw partijprogramma.

Enkele gemeentes hebben een coördinator stadslandbouw aangesteld, die initiatieven op dit gebied faciliteert en ervoor zorgt dat kennis 

gedeeld wordt.

Zo kunnen ook initiatieven van buurtbewoners gestimuleerd worden. De gemeente kan ontwerpsessies opzetten waar bewoners concrete 

plannen voor hun buurt kunnen uitwerken.

In stadsparken en in volkstuinen zou gekeken kunnen worden naar de aanleg van groene daken.

Ook zou bij nieuwbouw van basisscholen de aanleg van groene speeltuinen verplicht gesteld moeten worden.

In de bouwvoorschriften staan nu regels voor energietransitie. Zoiets zou ook geregeld moeten worden voor vergroening en wateropvang. 

De rioolheffing koppelen aan de hoeveelheid groen kan verstening tegengaan en waterberging bevorderen.

Er zou over gedacht kunnen worden om het WMObudget deels in te zetten voor een versterking van het groen in een wijk uit de gedachte dat 

meer groen ook zorgt voor preventie van ziekten.

We hopen dat u onze voorstellen wilt meenemen in verdere besluitvorming.

Nadere informatie over onze vereniging vindt u op www.gezondleefmilieu.nl.

Partners voor een Gezond Leefmilieu

www.gezondleefmilieu.nl

In samenwerking met WECF (women engage for a common future) heeft de vereniging Partners voor een Gezond 

Leefmilieu (PGL) een themamiddag over te nemen maatregelen om ...



Mail: info@gezondleefmilieu.nl

Met vriendelijke groet, Annemarie van de Vusse, voorzitter PGL 
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