Informatie voor gemeenten - Gezonde Buurt
SAMENWERKEN AAN 12 GEZONDE BUURTEN
Iedereen wil dat kinderen opgroeien in een ﬁjne omgeving. Een plek waar buren elkaar ontmoeten en kinderen kunnen
spelen. Jantje Beton en IVN willen dit bereiken in een groene omgeving dichtbij huis. Daarom zijn wij in opdracht van
het ministerie van VWS het project Gezonde Buurt gestart. Een Gezonde Buurt biedt voldoende ruimte voor spel en
sport, heeft educatief en eetbaar groen en een sterk lokaal netwerk. In de periode 2017-2020 kunnen we 12 Gezonde
Buurten verspreid over 6 gemeentes realiseren. De buurten willen wij tot stand laten komen in nauwe samenwerking
met gemeenten, lokale buurtinstanties en omwonenden variërend van jong tot oud. We geloven dat échte verandering
bij de kern begint, daarom hebben kinderen en buurtbewoners de regie in het project. Met hen wordt hun buurt
meetbaar gezonder en leefbaarder gemaakt.
De aanpak om tot een Gezonde Buurt te komen bestaat uit verschillende stappen. Op dit moment (juli t/m september
2017) verkennen wij de samenwerkingsmogelijkheden met diverse gemeenten. Dit document is bedoeld voor alle
gemeenten in Nederland en omschrijft wat Jantje Beton en IVN met dit project bieden. Ook licht het toe wat wij van
gemeentes vragen die met ons willen samenwerken aan Gezonde Buurten.
Zou uw gemeente in aanmerking willen komen voor dit project? Vult u dan voor 31 augustus het ‘Antwoordformulier
voor gemeenten’ in. Dit formulier staat klaar op www.jantjebeton.nl/gezondebuurt.

OVER JANTJE BETON & IVN
Jantje Beton wil dat kinderen vrij en avontuurlijk buiten kunnen spelen en bewegen in hun eigen
buurt. Want buitenspelen is leuk én gezond. Kinderen spelen bij de inrichting van hun speelplek een
centrale rol. Zij weten als geen ander wat hen motiveert om buiten te spelen. En wat is er mooier voor
kinderen dan spelen op een plek die echt van hen is?
IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, betrekt mensen op lokaal niveau bij de natuur.
We laten jong en oud ontdekken hoe leuk, leerzaam, gezond en belangrijk het groen om ons heen is.
Dit versterkt hun band met de natuur, en maakt bewust van het belang van duurzaam handelen.

WAT BIEDEN WE DE GEMEENTE?
• Procesbegeleiding gedurende het proces van elke buurt, m.b.v. de aanpak:
• Kom naar buiten! Betrekken van de buurt, (on)gezond gedrag in beeld.
• Buurt in beeld: op onderzoek naar groen en spelen.
• Droombeeld: plannen maken met z’n allen.
• Maak je buurt gezonder: activiteiten ontwikkelen en organiseren en fysieke verandering.
• Resultaat: een Gezonde Buurt, waarin een duurzame verandering op gang is gebracht.
• Uitvoering en overdracht aan lokale partners van de bovenstaande beschreven activiteiten en producten.
• Per buurt € 50.000 voor aanpassingen fysieke omgeving vanuit project.
• Per buurt € 15.000 ter stimulering van lokale activiteiten.
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WAT VRAGEN WE VAN DE GEMEENTE?
De criteria waar een gemeente aan moet voldoen om te kunnen deelnemen zijn onder te verdelen in inhoudelijke
criteria en in praktische criteria:
Inhoudelijke criteria
• De gemeente schaart zich achter de aanpak en het doel van de Gezonde Buurten.
• De gemeente faciliteert en garandeert dat kinderen en volwassen buurtbewoners participeren in het proces.
• De gemeente realiseert in twee buurten een Gezonde Buurt.
• De gemeente staat open om te experimenteren (zowel op proces als inhoud).
• De gemeente borgt beheer en onderhoud voor tenminste 3 jaar na aﬂoop van het project (onder andere
zelfbeheer, gemeentedienst).
• De gemeente geeft aan welke lokale partij voor tenminste 3 jaar na aﬂoop van het project de programmering
(activiteiten) duurzaam kan borgen en welke afspraken daarmee gemaakt zullen worden.
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Praktische criteria:
• De gemeente is een Gezond in de Stad (GIDS) en/of Jongeren op gezond gewicht (JOGG) gemeente.
• Binnen de gemeente zijn 2 tot 4 potentiële buurten* voor het Gezonde Buurt project.
• De gemeente maakt gedurende de selectiefase samen met Jantje Beton en IVN een sociale buurtkaart van de
beoogde Gezonde Buurten.
• De gemeente stelt een projectleider beschikbaar voor 1 dag per week gedurende 3 jaar (totaal voor 2 buurten).
Mogelijk wordt deze taak over aan aantal betrokken ambtenaren verdeeld.
• De gemeente formeert een Gezonde Buurt projectteam waarin fysiek (o.a. beheer) en sociaal domein en beleid
vertegenwoordigd is.
• De gemeente draagt € 50.000 coﬁnanciering bij (beschikbaar stellen van materialen telt ook mee).

In de totale selectie van de 12 buurten gelden de volgende uitgangspunten:

*

• 1/3 van de buurten is in achterstandswijken (4 buurten van de 12), op basis van SES.
• Spreiding van buurten in grote, middelgrote en kleine plaatsen.
• Spreiding van buurten op gezondheidsproﬁel.
• Spreiding van buurten op ruimtelijke kenmerken.
• Aanwezigheid van maatschappelijke voorzieningen (zoals een school).
• Gemiddeld of bovengemiddeld aantal kinderen in de buurt.
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