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Inleiding 
 
Op 11 juli 2017 is door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brummen 
de nota ‘Positieve en integrale gezondheid in Brummen 2017-2021’ vastgesteld en vrijgegeven voor 
inspraak (BW 17.0383).  
 
Van 11 juli 2017 tot en met 8 september 2017 kon inspraak geleverd worden op de nota. Ten be-
hoeve van de inspraak is op 4 september een inspraakavond georganiseerd in het Tjark Rikscen-
trum in Eerbeek. Deze avond is bezocht door acht inwoners van de gemeente Brummen. Op de in-
spraakavond hebben twee personen ter plekke een inspraakformulier ingevuld. Daarnaast zijn er 
via de mail en telefonisch nog zes reacties binnengekomen.  
 
In deze notitie worden de inspraakreacties gebundeld en van een inhoudelijke reactie voorzien. 
Waar mogelijk en nodig is ook aangegeven op welke wijze hieraan een vervolg wordt gegeven. De 
binnengekomen inspraak heeft niet geleid tot wijzigingen in de nota ‘Positieve en integrale gezond-
heid in Brummen 2017-2021’.    
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1.  Inspraak inspreker 1 
 
Op 15 augustus 2017 heeft inspreker 1 telefonisch contact opgenomen met de gemeente Brummen. 
In overleg betreffende inspreker is onderstaande inspraak geregistreerd.   
 
 
1.1 Inspraak 
 

- Mist een homeopathisch huisarts in Brummen. Inspreker heeft in Zutphen wel een huis-
arts gehad die ook homeopathie bood en heeft deze niet als huisarts kunnen behouden 
bij verhuizing naar Brummen.  

- Kan de gemeente er iets in betekenen dat huisartsen in Brummen dit ook aan gaan bie-
den? 

 
 
1.2 Reactie 
 
Telefonisch is aangegeven dat de gemeente geen rol heeft in het aanbod van huisartsen. Huisart-
senzorg valt onder de zorgverzekeringswet en zorgverzekeraars hebben een zorgplicht op deze 
zorg. Een zorgverzekeraar moet er zorg voor dragen dat mensen de zorg kunnen krijgen waar zij 
recht op hebben. Daarom is het advies gegeven om bij de zorgverzekeraar aan te kaarten dat zij niet 
gebruik kan maken van de zorg die in de polis opgenomen is. Mogelijk kan de zorgverzekeraar hier-
in een rol vervullen.  
Hoewel de gemeente geen directe rol in het aanbod van huisartsen heeft, is aangeboden dit signaal 
toch in de inspraaknotitie op te nemen, zodat huisartsen in de gemeente Brummen hier ook kennis 
van kunnen nemen.  
 
 
1.3 Conclusie 
 
Deze inspraak heeft niet geleid tot aanpassingen of aanvullingen in de nota ‘Positieve en integrale 
gezondheid in Brummen’.  
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2. Inspraak insprekers 2 

Op 26 augustus is per mail de inspraakreactie van de insprekers ontvangen.   
 
 
2.1 Inspraak 
 
Hartelijk dank voor de door u gemailde "nota positieve en integrale gezondheid". We zijn blij dat de 
gemeente een gezonde omgeving in haar beleidsnota heeft opgenomen. Echter, we hebben helaas 
moeten ervaren dat onze rust, met name in de avonduren en ook 's nachts gedurende de weekends, 
vaak verstoord wordt door evenementen (in de periode mei-oktober al snel meer dan 50% (!) van 
de weekends). Iets dat we niet hebben kunnen voorzien, ondanks uitgebreide oriëntatie vooraf-
gaand aan de koop van ons huis in het prachtige buitengebied van Hall, maar waarvan de schadelij-
ke effecten op onze gezondheid onmiskenbaar zijn. Met de aanvliegroute van Lelystad over onze 
woonomgeving in het vooruitzicht wordt het belang van het behoud van stilte als expliciete basis-
voorwaarde voor een gezonde leefomgeving nog noodzakelijker en urgenter. 
 
Wij zouden dan ook als zienswijze willen indienen "de explicitering binnen het begrip gezonde om-
geving van "het behoud van stilte", dat zijn uitwerking niet alleen in het ruimtelijk beleid, maar ze-
ker ook in vergunningenbeleid voor evenementen zal moeten krijgen, zodat ook stilte een volwaar-
de plek in de gewenste integrale afwegingen kan krijgen. Hierbij dient ook aandacht te zijn voor het 
gemeentegrensoverschreidende karakter van geluid en geluidsoverlast, hetgeen afstemming met 
omringende gemeenten noodzakelijk maakt, teneinde het tegen elkaar opbieden van gemeenten 
"om maar zoveel mogelijk evenementen binnen te halen voor het economisch belang" te doorbre-
ken. 
 
Wat ons betreft gaat het om de strekking van het bovenstaande, niet perse om onze letterlijke be-
woordingen. Mochten wij in het herformuleren nog iets kunnen betekenen, dan vernemen wij dat 
graag van u.  
 
 
2.2 Reactie  
 
Goed om te lezen dat de insprekers het als positief ervaren dat de gemeente Brummen in haar be-
leid aandacht besteed aan een gezonde leefomgeving. In de toekomst, met de inwerkingtreding van 
de Omgevingswet, zal gezondheid nog meer een plek gaan krijgen in de fysieke leefomgeving en 
worden meegenomen in de belangenafweging. 
 
Een gezonde omgeving is meer dan het vastleggen van het ‘behoud van stilte’. In de belangenafwe-
ging worden alle aspecten meegewogen. Wij zullen als gemeente geen gebieden met ‘behoud van 
stilte’ aanwijzen, omdat wij ook waarde hechten aan wonen, werken, recreatie, economie, land-
bouw, etc.. Het buitengebied is geen ‘stiltegebied’. Buitengebieden hebben hoofdzakelijk een agrari-
sche bestemming en worden derhalve ook zo gebruikt. Dit betekent dat diverse activiteiten plaats-
vinden in het buitengebied, waaronder agrarische bedrijfsactiviteiten die in sommige gevallen van 
de vroege ochtend tot de late avond plaatsvinden. Deze activiteiten horen bij het buitengebied. In 
zowel stedelijk gebied als buitengebied hebben diverse activiteiten/evenementen hebben een plek. 
Door de afwezigheid van bebouwing draagt geluid in het buitengebied verder dan in een dichter 
bebouwde omgeving. Geluiden van verder weg kunnen daardoor impact hebben op een groter ge-
bied.  
 
Bij de organisatie van (grotere) evenementen is in veel gevallen een evenementenvergunning 
noodzakelijk en dienen evenementen aan wet- en regelgeving te voldoen. Dit geldt niet alleen voor 
evenementen in de gemeente Brummen, maar ook in omliggende gemeenten. Het aspect geluid, 
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maar ook andere relevante aspecten hebben een plek in de vergunning. Indien tijdens het evene-
ment niet aan de voorwaarden wordt voldaan kan handhavend opgetreden worden.  
 
 
2.3 Conclusie 
 
De inspraak heeft niet geleid tot wijzigingen of aanvullingen in de nota.   
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3. Inspraakreactie inspreker 3 
 
Inspreker 3 heeft op 1 september 2017 telefonisch contact gehad met wethouder mevrouw Pierik, 
naar aanleiding van een brief over middelengebruik die namens de gemeente is verstuurd aan ou-
ders van 12-jarige kinderen. In overleg met de heer Hofman is besproken zijn signaal als inspraak 
bij de nota ‘Positieve en integrale gezondheid in Brummen 2017-2021’ op te nemen.  
 
 
3.1 Inspraak 
 
Inspreker 3 heeft een vraag gesteld naar aanleiding van de brief over kinderen en alcohol.  
Nu is zijn vraag, dat waarom er een vergunning is afgegeven voor de kermis voor verkoop van alco-
hol. Aangezien het gaat om 4 dagen zuipen waar kinderen bij zijn. En een burgemeester die om 
10,00 uur ´s ochtends op het veld staat met dronken gasten en waar ook kinderen bij zijn. 
 
 
3.2 Reactie 
 
Ten behoeve van de Brummense  kermis is inderdaad een evenementenvergunning verleend en is 
toestemming verleend voor het schenken van alcohol.  
 
Over het schenken van alcohol op evenementen hanteert de gemeente Brummen de regionale af-
spraak dat in de  vergunning wordt afgesproken dat vanaf 13.00 uur alcohol mag worden geschon-
ken. Voor traditionele en historisch gegroeide evenementen is daarbij opgenomen dat op dit tijdstip 
een uitzondering gemaakt kan worden. Hierover beslist de burgemeester. In het geval van de ker-
mis in Brummen is deze uitzondering ook toegepast. Het vogelschieten op de maandagochtend van 
de kermis is voor veel Brummenaren een feestdag. Het eerste schot van de burgemeester is een 
gegroeide traditie. Gezien het historische en traditionele karakter is inderdaad hierbij afgeweken 
van de tijdsbegrenzing voor de verkoop van alcoholhoudende dranken. In de ontheffing is opgeno-
men dat op de wei tussen 9.00 en 15.00 alcohol mocht worden geschonken.  
 
Zoals in het onlangs vastgestelde plan ‘Preventie middelengebruik en verslaving’ weer is bekrach-
tigd, is voor de gemeente Brummen NIX18 het uitgangspunt (niet roken en niet drinken onder je 
18e). In de vergunning voor evenementen wordt ook nadrukkelijk opgenomen dat niet aan minder-
jarigen mag worden geschonken. Daarover wordt ook gesproken met de partijen aan wie de ver-
gunning is verleend. Als er voor een evenement geen leeftijdsgrens wordt gehanteerd, moet de or-
ganisator ervoor zorgen dat het duidelijk is wie 18+ is, zodat duidelijk is aan wie alcoholhoudende 
drank verstrekt mag worden. De gemeente Brummen stelt aan organisatoren van evenementen 
hiervoor polsbandjes ter beschikking, die aan jongeren boven de 18 jaar uitgegeven kunnen wor-
den, op vertoon van identiteitskaart. Jongeren krijgen dan niet steeds de vraag of ze al 18+ zijn en 
voor het horecapersoneel is daarmee meteen duidelijk dat iemand alcoholhoudende drank mag 
bestellen. Dergelijke bandjes zijn voor het eerst gebruikt tijdens Koningsdag op het marktplein in 
Brummen en tijdens het Giro-feest.  
 
 
3.3 Conclusie 
 
De inspraak zal niet leiden tot aanpassingen in de nota of in het vergunningenbeleid ten aanzien 
van evenementen.  
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4. Inspraak inspreker 4 
 
Inspreker 4 heeft de inspraakavond op 4 september 2017 in het Tjark Rikscentrum in Eerbeek be-
zocht. In overleg is onderstaande reactie op schrift gesteld.  
 
 
4.1 Inspraak 

 
- Gezondheid is breed. Het VN-verdrag moet zo snel mogelijk worden geïmplementeerd, op toe-

gankelijkheid. 
- Toezicht op afsluiten van collectieve zorgverzekering. Hier moet beter toezicht op komen.  
- Inspraak bij keuze zorgverzekeraar van cliënten.  
- Terugkoppeling van ouderenbeleid naar de cliënt, door de ouderenconsulent van het huisbe-

zoekproject.  
- Wijkverpleegkundigen moeten bij cliënten thuis komen om toe te zien op verstrekkingen van 

zorg door de gemeente (bijvoorbeeld als er geen goede tillift of rolstoel komt).  
- Geleidelijnen voor blinden en slechtzienden (geribbelde tegels). 
- Naleven van het handboek voor toegankelijkheid (voor gehandicapten).  
 
 
4.2 Reactie 
 
De opmerkingen van de inspreker geven aan dat preventief gezondheidsbeleid om meer gaat dan 
alleen het voorkomen van ziekte. Voor de gemeente Brummen is het belangrijk dat iedereen mee 
kan doen. Het uitgangspunt in voorliggende nota, positieve gezondheid, gaat er ook juist van uit dat 
niet langer het voorkomen of genezen van ziekte (of beperking) centraal moet staan, maar ook juist 
hoe mensen zich kunnen redden gezien alle uitdagingen van het leven. Inclusief beleid, zoals vanuit 
het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ook gevraagd wordt, is daarvoor 
een belangrijke voorwaarde.  In de verschillende beleidsnota’s voor het sociaal domein is ook vast-
gelegd dat in Brummen inclusief beleid gevoerd wordt. De Maatschappelijke Advies Raad Brum-
men, die een adviesfunctie heeft ten aanzien van beleid in het sociale domein, is qua samenstelling 
zo ingericht dat ook de doelgroep van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een han-
dicap vertegenwoordigd is.   
 
Niet voor niets is het thema ‘Gezonde Omgeving’ opgenomen in de nota ‘Positieve en integrale ge-
zondheid in Brummen 2017-2021’. Ook de inrichting van de woonomgeving bijvoorbeeld als het 
gaat om zich makkelijk  om de woning en in de buurt kunnen verplaatsen, is daar een belangrijk 
voorbeeld in. Dit moet een plek krijgen in de omgevingsvisie die bepalend zal zijn voor het ruimte-
lijk beleid van de gemeente.  
Bij nieuwe ontwikkelingen is het uitgangspunt dat de openbare ruimte toegankelijk is voor ieder-
een, met of zonder beperking. Dat betekent bijvoorbeeld dat het voetpad voldoende breed is, dat er 
geen obstakels in de weg staan , dat er voldoende inritjes zijn en dat er veilig kan worden overge-
stoken.  Een belangrijke leidraad hierbij is de ASVV (aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen 
binnen de bebouwde kom), een publicatie van het Kennisplatform CROW over verkeersvoorzienin-
gen. In het verleden was toegankelijkheid minder nadrukkelijk aanwezig in de planvorming. Mede 
door de huidige vergrijzing en de toename van het gebruik van hulpmiddelen is toegankelijkheid 
inmiddels een vast thema bij de inrichting van de openbare ruimte. Daar waar mogelijk, ruimtelijk 
en financieel, worden bestaande inrichtingen aangepast. Een voorbeeld hiervan is het Stuijven-
burghplein. In de praktijk bleek het plein niet overzichtelijk en was het lastig de drukke weg over te 
steken. Er zijn zebrapaden aangelegd, waarvan 1 zelfs verlicht is en binnenkort worden hier ook 
waarschuwingstegels bijgeplaatst. Daarnaast is in overleg met de winkeliers afgesproken dat de 
looplijn langs de winkels vrijgehouden wordt van opstallen zodat er voldoende vrije loopruimte is 
en ook blinden en slechtzienden de looplijn kunnen volgen.  
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Gids- en geleidelijnen zijn een vorm van oriëntatie voor mensen met een visuele beperking. Gidslij-
nen zijn aanwezige structuren zoals bijvoorbeeld een stoeprand, een bloembak of een plantvak. 
Deze vergemakkelijken te oriëntatie. Geleidelijnen zijn geribbelde tegels die vooral op drukke ge-
vaarlijke plekken worden toegepast zoals een station of bushalte. Waarschuwingstegels (noppen) 
worden gebruikt bij gevaarlijke plekken zoals een oversteekplek. Bij nieuwe ontwikkelingen is aan-
dacht voor mogelijke gidslijnen en daar waar nodig worden geribbelde tegels of noppentegels toe-
gepast.  
 
Sinds 2013 heeft de gemeente Brummen een contract met zorgverzekeraar Menzis voor het aan-
bieden van de collectieve zorgverzekering voor minima. Dit contract is aangegaan nadat op basis 
van marktoriëntatie en marktconsultatie met meerdere gemeenten samen een bestek is opgesteld 
waarop zorgverzekeraars konden reageren of zij binnen dit bestek een aanbod voor een gemeente-
lijke collectieve zorgverzekering wilden doen. Destijds hebben drie zorgverzekeraars gereageerd, 
op basis waarvan de keuze is gekomen voor Menzis, waar dat voorgaande jaren Agis was. De in-
spraak van inwoners is in dit proces vormgegeven door middel van advies van de Maatschappelijke 
Adviesraad Brummen, die een wettelijk vertegenwoordigende rol heeft ten aanzien van advisering 
over sociaal beleid van de gemeente. Het contract voor de collectieve zorgverzekering loopt tot en 
met 2018, met opties tot verlenging. Menzis had destijds, en jaarlijkse evaluatie toont dat dit tot op 
heden nog zo is, verreweg het beste aanbod zowel kostentechnisch voor inwoners als de zorg die 
wordt vergoed. Geen van de inwoners die tot de doelgroep behoort is verplicht gebruik te maken 
van de collectieve zorgverzekering vanuit het minimabeleid. Daarmee staat de keuzevrijheid van de 
inwoners voorop en kan uiteraard voor iedere gewenste zorgverzekeraar worden gekozen. Echter 
voor inwoners die zorg nodig hebben die het basispakket overstijgt, is de collectieve zorgverzeke-
ring een mogelijkheid om tegen scherp tarief goed verzekerd te zijn doordat de gemeente Brum-
men een financiële bijdrage levert. Beter toezicht op welke inwoners zich via de collectieve zorg-
verzekering verzekert is onnodig kostbaar. Bij het afsluiten van de verzekering wordt een inko-
menstoets gedaan en uit een steekproef die jaarlijks wordt uitgevoerd blijkt dat het onrechtmatig 
gebruik van deze voorziening nihil is. Meer controle is derhalve niet nodig en duur. 
 
Ten aanzien van het aanbod van Menzis geldt dat niet de gemeente, maar Menzis haar pakket sa-
menstelt en dat de gemeente daarover wel ieder jaar daar met Menzis over in gesprek gaat. Tot op 
heden zijn de wijzigingen die Menzis in de pakketsamenstelling heeft doorgevoerd bijna altijd ge-
daan vanwege wetswijzigingen. Jaarlijks zet de gemeente in samenwerking met Menzis een cam-
pagne op om de inwoners die al verzekerd zijn en de potentiele nieuwe doelgroep goed te informe-
ren over de voor- en nadelen. Ook zijn er in december spreekuren waar mensen inhoudelijke vra-
gen kunnen stellen en zij begeleid worden in de pakketkeuze en of de collectieve zorgverzekering 
voor hem/haar wel nuttig is. 
 
Het huisbezoekproject waar de heer Bastiaan naar verwijst, wordt uitgevoerd door Stichting Wel-
zijn Brummen. Wij onderschrijven de opmerking van de heer Bastiaan dat terugkoppeling naar 
cliënten daarin belangrijk is en zullen dit bespreken met de uitvoerders van het project.  
 
Hulpmiddelen zoals rolstoelen worden door het Team voor Elkaar geïndiceerd. Het is inderdaad 
belangrijk dat geïndiceerde zorg ook daadwerkelijk geleverd is. Aangezien het toekennen van deze 
hulpmiddelen een gemeentelijke taak is, is het belangrijk dat ook door het Team voor Elkaar wordt 
toegezien of de voorziening ook passend is en daadwerkelijk wordt verstrekt. Wijkverpleegkundi-
gen zijn werkzaam vanuit de zorgverzekeringswet en hebben niet als taak om toe te zien op Wmo 
verstrekkingen. Wel is er afstemming tussen wijkverpleegkundigen en het Team voor Elkaar.  
 
 
4.3 Conclusie 
 
De inspraak geeft geen aanleiding tot wijziging in de nota ‘Positieve en integrale gezondheid in 

Brummen’.  
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5. Inspraak Rhienderoord Zwem & Sport Plezier 

Op de inspraakavond van 4 september 2017 en ook via de mail heeft de stichting Rhienderoord 
Zwem & Sport Plezier / sportkoepel i.o. (incl. JOGG / buurtsportcoach / combinatiefunctionarissen) 
onderstaande inspraak ingediend. 
 

 

5.1 Inspraak 

 
In de nota staat dat de uitvoering van deze nota niet kan zonder samenwerking met maatschappe-
lijke partners. Het opstellen en uitvoeren van het beleid zal samen met inwoners, sportverenigin-
gen, zorgaanbieders en initiatieven in de Brummense samenleving worden gedaan.  
Kun je ons aangeven waarom Sportkoepel i.o. (JOGG / Buurtsportcoach / combinatiefunctionaris-
sen) hier niet specifiek worden benoemd?   
 
Waar Team voor Elkaar een belangrijke schakel is betreft welzijn, zorg en participatie is de sport-
koepel i.o. (per 1-1-2018) dit voor sport & bewegen. Naast het sporten en bewegen zelf onder-
steund sport & bewegen ook de 6 dimensies. Daarbij wil de sportkoepel i.o. graag de verbinder zijn 
tussen verschillende domeinen / samenwerkingspartijen / sportverenigingen / inwoners.  
Met deze reden zien wij ook graag dat de sportkoepel i.o. wordt benoemd in de nota.  
 
Over de uitvoeringsplannen hebben wij al input aangeleverd. Zoals wij hebben begrepen zal dit pas 
na de besluitvorming worden uitgewerkt. Graag blijven wij hier betrokken bij. 
 
Vragen ingediend op de inspraakavond: 
- Er komt geen aparte sportnota, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat bestaande projecten 

blijven bestaan? (BALM, Sjors Sportief, enz.) Er bestaat dus de kans, als het niet wordt opgeno-
men in het uitvoeringsplan, dat deze projecten van tafel gaan?  

- Gedragsverandering is een langdurig proces, hopelijk houden we hier rekening mee en varen 
we niet over een paar jaar weer een andere koers! 

- Hopelijk komt er in het uitvoeringsplan ook ruimte voor gedragsveranderende trajecten! 
- Graag nadruk op klankbordgroep (in 5.1.2) 
- Als je in de nota praat over sportvereniging, vergeet dan niet de nieuw op te richten sportkoe-

pel. Ik denk dat die een belangrijke rol gaat spelen in de uitvoering. Misschien de koepel i.o. er-
gens benoemen.  

 
 
5.2 Reactie 
 
Voortzetting van de huidige inzet, zoals bijvoorbeeld BALM, zal in de uitvoeringsnota worden uit-
gewerkt. Daarover wordt nog een afweging gemaakt. Daarbij zullen de uitgangspunten van voorlig-
gende nota leidend zijn, waaronder het uitgangspunt dat interventies de tijd moeten krijgen om 
zich te bewijzen. Gedragsverandering is een langdurig proces en dat willen wij onderstrepen met 
het uitgangspunt dat we accepteren dat gezondheidsbeleid een kwestie van lange adem is en dat 
inzet en boodschap niet te snel en te vaak moeten wijzigen. Voor gezondheidswinst is gedragsver-
andering vaak een belangrijke factor, dus dat zal een belangrijke factor in de uitvoering blijven.  
 
In voorliggende nota zijn geen uitvoerende partijen benoemd, vandaar dat ook niet de Sportkoepel 
benoemd wordt. Voorliggende nota is bedoeld als kadernota om de thema’s en uitgangspunten voor 
het preventief gezondheidsbeleid vast te stellen, aan de hand waarvan dit in uitvoeringsplannen 
verder wordt ingevuld, tezamen met partners in de Brummense samenleving.  
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Op het moment van schrijven van deze inspraaknotitie is het proces van oprichten van de Sport-
koepel in de afrondende fase. De procedure om te komen tot een Sportkoepel wordt conform de 
afspraken gevolgd. Met de sportkoepel i.o. worden afspraken gemaakt over de uitvoering van het 
gezondheids- en sportbeleid en zij krijgen inderdaad een rol in de (opstelling van) de uitvoerings-
plannen. Aangezien het proces rondom uitvoeringsplannen gestart wordt na vaststelling van de 
nota, kan nu nog niet specifiek omschreven worden wat de rol van de Sportkoepel i.o. daarin is. Het 
is positief dat de Sportkoepel aangeeft graag een verbindende partij te willen zijn. De rol van de 
Sportkoepel i.o. is daarmee meer dan die van sportaanbieder. Ook zij worden betrokken bij de op-
stelling en uitvoering van het sportbeleid en beweeg- en sportstimuleringsactiviteiten. 
 

5.3 Conclusie 

De inspraak van de Stichting Rhienderoord Zwem en Sport Plezier heeft niet geleid tot aanpassing 

van de gezondheidsnota. We zal de Sportkoepel een belangrijke partij zijn in de nog op te stellen 

uitvoeringsplannen.   
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6. Inspraak initiatiefgroep Multifunctionele Sport Accommodatie Eerbeek 
 
Leden van de initiatiefgroep Multifunctionele Sport Accommodatie Eerbeek zijn op de inspraak-
avond op 4 september 2017 in het Tjark Rikscentrum in Eerbeek geweest. Op 6 september heeft de 
initiatiefgroep onderstaande inspraak ingediend.  
 
6.1 Inspraak 
 
Op dinsdag 22 augustus jl. hebben wij een gesprek gehad met wethouder Tuiten. In dit gesprek 
hebben wij ons initiatief van een multifunctionele sportaccommodatie (MFSA) in Eerbeek toege-
licht. Ondanks herhaald verzoek heeft de wethouder niet inhoudelijk op ons initiatief gereageerd, 
maar geadviseerd een verzoek/reactie te geven op de nota “positieve en integrale gezondheid”.  
 
De nota “positieve en integrale gezondheid” typeren wij als nota van de goede bedoelingen. Veel 
intenties, wensdenken en goede bedoelingen voor de lange termijn. Tot onze teleurstelling zien wij 
geen concrete punten, acties of voornemens die het sportbeleid vorm en inhoud moeten geven.  
 
Om die reden zijn wij met de ontwikkeling van een concreet plan bezig. Wij achten dit noodzakelijk 
voor de sociale cohesie in Eerbeek. Wat zien wij:  
- Alle sportverenigingen kampen met een beperkt aantal vrijwilligers; 
- De samenwerking tussen de sportverenigingen,  het onderwijs en diverse maatschappelijke 
initiatieven is beperkt te noemen; 
- Het sportbeleid vanuit de gemeente leidt tot reactief gedrag; 
- De binnensporten worden vanuit een gedateerde accommodatie (de Bhoele) vorm gegeven; 
- In het Tjark Riks gebouw, een verouderd gebouw waarin met name oudere inwoners activi-
teiten bijwonen, is sprake van stimulering van beweging en ontmoeting voor mensen van een be-
paalde leeftijdsgroep, terwijl de maatschappij juist vraagt om ontmoeting tussen jong en oud en van 
diverse pluimage. 
 
Het dorp Eerbeek kampt met verschillende problematieken. Een leeg en kaal centrum. De laatste 
zaal (Spoorzicht) in Eerbeek is gesloopt. De ontmoeting in het dorp is dan ook beperkt te noemen.  
 
Wij zijn dan ook van mening dat het dorp Eerbeek, de jeugd en de inwoners aan een nieuwe impuls 
toe zijn. Een impuls die voor een deel een antwoord kan bieden op de hierboven genoemde knel-
punten. Om die reden nemen wij het initiatief om onderzoek te doen naar de oprichting van een 
multifunctionele sportaccommodatie in Eerbeek. Een ontmoetingsplek voor jong en oud, waar ge-
zamenlijk wordt gesport, de samenwerking onderling en met het onderwijs vorm krijgt en ook de 
sociaal-maatschappelijke ontmoeting mogelijk is. In de naaste omgeving zien wij legio voorbeelden 
van deze in gezamenlijkheid vorm gegeven accommodaties.  
 
Wij hebben de wethouder voorgesteld om in gezamenlijkheid op te trekken. Tot onze spijt is hier 
afwijzend op gereageerd. Wij achten het belang van een multifunctionele sportaccommodatie in 
Eerbeek dusdanig hoog dat wij het initiatief nu naar ons toe trekken. Wij zullen dan ook de komen-
de maanden de volgende zaken op een rij zetten: 
- Een visie ontwikkelen gericht op integrale samenwerking; 
- Het ontwikkelen van een houtkoolschets; 
- De gewenste locatie; 
- De investeringen die hiermee gemoeid zijn. 
 
Er is vooralsnog sprake van een particulier initiatief, waarbij de verenigingen geïnformeerd zijn 
over onze voornemens en diverse verenigingen hun adhesie direct betuigd hebben.  
 
Ons verzoek aan de college is drieledig: 
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- Neem bovengenoemd initiatief op als concreet voornemen in de nota positieve en integrale 
gezondheid; 

- Stel middelen beschikbaar ter realisering en ondersteuning van het onderzoek naar de vorm en 
de locatie; 

- Participeer in ons initiatief. 
 
 
6.2 Reactie 
 
De nu voorliggende nota is bedoeld als kadernota om de thema’s en uitgangspunten voor het pre-
ventief gezondheidsbeleid vast te stellen; een visie voor de periode tot en met 2021. Aan deze ka-
dernota wordt in de verschillende uitvoeringsplannen verder invulling gegeven, samen met andere 
partijen (sportverenigingen/-aanbieders) in de Brummense samenleving. In deze kadernota wor-
den nog geen afzonderlijke projecten, activiteiten, (sport)accommodaties  en initiatieven opgeno-
men. 
 
Bij het opstellen van de uitvoeringsplannen om invulling te geven aan de kadernota, hoort ook het  
inzicht geven in de benodigde budgetten voor de uitvoering van die plannen. Daarbij vind een af-
weging plaats over de prioriteiten en de benodigde en beschikbaar te stellen budgetten. Vooruitlo-
pend daarop zijn geen (uitvoerings)budgetten beschikbaar. 
 
Voor toekomstige ontwikkelingen op het terrein van sporten en bewegen willen we graag in over-
leg treden met inwoners, (sport)verenigingen en initiatiefgroepen van inwoners. De resultante van 
dat overleg wordt opgenomen in de uitvoeringsplannen. Daarbinnen wordt ook de prioritering 
vastgelegd. Op dit moment willen we niet op het resultaat van het hiervoor bedoelde overleg voor-
uitlopen. 
 
 
6.3 Conclusie 
De inspraak van de initiatiefgroep Multifunctionele Sport Accommodatie Eerbeek heeft niet geleid 
tot wijzigingen in de uitvoering. Uiteraard staat het de deelnemers van de initiatiefgroep vrij om 
deel te nemen in de klankbordgroep ten behoeve van de uitvoering van het gezondheidsbeleid.   
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7. Inspraak inspreker 5 
 
Inspreker 5 heeft de inspraakavond op 4 september 2017 bezocht. Op 8 september heeft zij via de 
mail inspraak ingediend.  
 
 
7.1 Inspraak 
 
- Uitgangspunt van het gezondheidsbeleid (blz 12, $4.2) 

 Thema 1: positieve gezondheid wordt is het uitgangspunt van het gezondheidsbeleid 
van de gemeente Brummen.  
Er moet worden gekeken naar positieve leefstijl en mogelijkheden. Ziekte en beperkin-
gen dienen zo min mogelijk bekrachtigd te worden. Een nieuwe manier van Omdenken 
is nodig om deze beeldvorming een andere weg in te laten slaan. Hiervoor is onderbou-
wing en kennis nodig om mensen daarin te stimuleren. 

 Thema 2: De rol van de gemeente in ondersteunend, informerend en stimulerend.  
Om de eigen gezondheidsverantwoordelijkheid van de ingezetenen in de gemeente 
brummen te stimuleren, moet je zorgen voor gedegen onderbouwing-coaching en in-
zichten. Alleen dan kunnen mensen hun leefstijl transformeren.  
Let wel we leven in een kennistijdperk, mensen willen graag alles onderbouwd zien en 
de inzichten moeten herkenbaar zijn hoe ze zelf in een dergelijke situatie zijn terecht 
gekomen. Met tools die de gemeente Brummen biedt om specifieke vraagstellingen, 
problematieken etc aan te pakken, kunnen mensen gemotiveerd raken en ervaren dat 
veranderingen mogelijk zijn. Voorbeeld is: mensen kennen de beweegnorm. 30 minuten 
bewegen per dag. maar wanneer het niet onderbouwd is of herkenbaar gemaakt voor 
hun situatie zullen ze met deze wetenschap niets doen.  

 Thema 3: Maatregelen en interventies die in het kader van de het gezondheidsbeleid 
worden ingezet zijn voor alle inwonders beschikbaar en zijn zo min mogelijk gericht op 
specifieke doelgroepen en ziektebeelden.   
Mijn inziens is het belangrijk om selectief te zijn en in bepaalde gevallen wel doelgroe-
pen te benaderen. Ook al is het onder aan de streep het zelfde beleid of het zelfde uit-
voeringstraject. De motivatie van mensen ligt anders. Zij hebben bijvoorbeeld diabetes 
of hart en vaat ziekte of erger nog kanker.. Dit is niet leuk. Maar zij identificeren zich 
met lot genoten. En de aanpak van deze mensen is anders. Wil je alle doelgroepen onder 
een noemer brengen ben ik bang dat je om deze genoemde reden mensen overslaat of 
misloopt.  

 Thema 4: We accepteren dat gezondheidsbeleid en kwestie is van lange adem.  
De lange adem is alleen nodig wanneer de gemeente zelf te veel tijd besteed aan zoge-
naamde besluitvorming. Kordate beslissingen zullen gedegen en snel uitgevoerd kun-
nen worden. Om inwoners uit de gemeente Brummen gemotiveerd aan de slag te laten 
gaan met positieve gezondheidsbeleid moet je mensen niet laten wachten.  

 Thema 5: Meetbare doelstellingen en monitoring van maatregelen 
een traject van 4 jaar is overzichtelijk. Stel niet te veel doelen, maar wel haalbare. Houd 
ook beschikbare ruimte dat doelen tijdens de looptijd bijgesteld kunnen worden dan 
wel nieuwe toegevoegd kunnen worden. Het is net wat de ervaring leert in tussentijdse 
evaluaties. 

- Het is belangrijk om oorzaken uit te zoeken van de diverse constateringen vanuit het onder-
zoeksrapport gezondheidsbeleid. Dit kan ook een uitgangspunt zijn om verbeteringen aan te 
treffen. Omgevingsfactoren en sociale factoren zijn ernorm belangrijk. Kijk maar goed naar het 
verschil van de invloed in industrie in Brummen en Eerbeek op de gezondheid van mensen. 
Samenwerking met verschillende partijen en bedrijven zoals genoemd in hoofdstuk 6 blz 19 is 
dus heel belangrijk. Ook daar kan motivatie etc voor inwoners heel belangrijk in zijn. Persoon-
lijk heb ik daar wel ideeën over.  
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- Om in te spelen op de hierboven genoemde punten stel ik voor een kenniscentrum in te richten. 
Dit kenniscentrum is een commissie met diverse betrokken partijen en bijvoorkeur ook met een 
fysieke ruimte in een wijkgebouw (bijvoorbeeld: TjarkRiks-Eerbeek) of een andere ruimte die 
ergens ter beschikking wordt gesteld. Deze plek is voor inwoners toegankelijk, hier kunnen bij-
eenkomsten georganiseerd worden die voldoen aan het delen van kennis, onderbouwing etc om 
inwoners te informeren over allerlei onderwerpen die met preventieve en positieve gezondheid 
te maken hebben. Er zijn veel zzpers, bedrijven of instanties die voorlichting geven. En het is de 
kunst dit te structureren en te coordineren zodat er een waardig programma ontstaat die de 
gestelde doelen vanuit deze nota kan bewaken, bijsturen, monitoren. Vanuit het kenniscentrum 
is het mijn inziens een goede zaak, voortganggegevens vrij te geven, zodat er vandaaruit moti-
vatie onder de mensen gecreëerd kan worden. 

- Belangrijk is om zaken niet te lang te laten duren. Deze tijd vraagt om actie. Mensen willen niet 
meer wachten, wanneer er een plan is, voer deze uit en activeer deze. Dit motiveert mensen. Ze 
willen zien dat er iets gebeurt, zodat ze daar aan deel kunnen nemen of het gevoel te hebben er-
gens een onderdeel van te zijn. Pas dan kan omdenken beginnen!  

- Kijk goed naar oorzaken, bij het maken van plannen. Om mensen te motiveren is een helder en 
snel goed uitvoerbaar plan nodig. 

 
7.2 Reactie  
 
De opmerkingen van inspreker ten aanzien van de uitgangspunten, zijn ondersteunend voor de in 
de nota benoemde uitgangspunten en de invulling daarvan, deze opmerkingen willen we graag als 
tip meenemen in de opstelling van de komende uitvoeringsplannen. Ten aanzien van doelgroepen 
willen we daarbij benadrukken dat het uitgangspunt is om zo breed mogelijk inwoners te benade-
ren. Uiteraard wordt waar nodig ingezet op specifieke groepen. Bijvoorbeeld als het gaat om ge-
zonde leefstijl bij kinderen of bij ouderen zoals het BALM-project. Waar mogelijk en nodig zal der-
gelijke specifieke inzet ook blijven. Maar inclusief beleid houdt voor Brummen ook in dat zoveel 
mogelijk ingezet wordt op voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn. Waar mensen speci-
fieke problematiek hebben en de gemeente kan daarin ondersteunen, dan is maatwerk mogelijk, al 
zit dit vaak niet zozeer in het preventieve gezondheidsbeleid waar deze nota over gaat, maar bij-
voorbeeld in het Jeugd, Wmo of participatiebeleid.  
 
De opmerking van inspreker dat het belangrijk is om te monitoren en achtergronden te achterhalen 
onderstrepen we. Dat is ook de reden waarom voorgesteld wordt om de gebiedsanalyse van de GGD 
te herhalen, zodat het inzicht in de verschillen in gezondheidssituatie binnen de gemeente en moge-
lijke verklaringen daarbij herijkt kan worden.  
 
In voorliggende nota spreken wij uit dat de gemeente Brummen een ondersteunende en stimule-
rende rol in wil nemen in het preventief gezondheidsbeleid. Dit betekent dat wij met samenwer-
kingspartners ieders rol willen versterken, maar uitdrukkelijk niet dat de gemeente het initiatief 
moet nemen om dit te bundelen in bijvoorbeeld een kenniscentrum. Zoals in de nota al uitgespro-
ken vinden wij het wel een rol van de gemeente bij te dragen aan betere verbindingen en willen wij 
daar onder andere door middel van netwerkvorming een bijdrage aan leveren. Mocht vanuit parti-
culier initiatief een kenniscentrum opgericht worden, dan zal vanuit de ondersteunende en stimu-
lerende rol bekeken worden hoe daaraan een bijdrage geleverd kan worden.  
 
De opmerkingen van inspreker over het proces en het belang de zaken niet te lang te laten duren 
willen wij onderstrepen. Het is ook ons doel om tot concrete uitvoeringsplannen te komen en sa-
men met partners in de Brummense samenleving daar ook stappen in te zetten.  
 
7.3 Conclusie 
 
De inspraak heeft niet geleid tot wijzigingen in de nota, maar zal waar mogelijk wel als aanbeveling 
voor de uitvoering worden meegenomen.  
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