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Utrecht, stad van gezond stedelijk leven voor iedereen

• 2012: gezondheid structureel meenemen in ruimtelijke projecten

• Coalitieakkoord 2014-2018 ‘Utrecht maken we samen’ → gezondheid een 
van de speerpunten

• 2016 Ruimtelijke strategie Utrecht: gezonde verstedelijking is leidend 
thema

• Coalitieakkoord 2018-2022 'Utrecht: ruimte voor iedereen' → Gezonde 
groei voor iedereen als één van de speerpunten

• Nota Volksgezondheid 2019-2023: kansengelijkheid is het uitgangspunt

College 2018-2022:

GroenLinks, D66, Christen Unie



Even een stap terug in de tijd..

‘De Band’: een disbalans in Utrecht?

Levensjaren in goed ervaren gezondheid

met vermelding van bron “VMU 2005-2008



Groot deel van de groeiopgave ‘landt’ in ‘De Band’

Hoe kunnen we de groei dan zo 

inzetten dat meer Utrechters én vooral 

zij die dit het hardst nodig hebben 

hiervan kunnen profiteren?



Gezondheid als vast onderdeel in ruimtelijk beleid

• Adviseur Gezonde leefomgeving zit aan tafel bij ruimtelijke projecten

• Zelfde rol als andere disciplines (milieu, economie, verkeer, erfgoed, etc.)

• Gezondheid vast onderdeel in:

Startnotities

Stedenbouwkundige programma van eisen

Bestemmingplannen

Tenders

Gezondheid

Erfgoed

Verkeer

Stedenbouw

Economische 

zaken

Milieu

Cultuur

Maatschappelijke 

ontwikkeling



Nota Volksgezondheid 2019-2023

Uitgangspunten nota:

Doel 2040 

gezondheidsverschillen met 

30% teruggebracht tov 2012





Speerpunt gezonde leefomgeving

• Leidende principes per pijler

• Ontwikkelt samen met partners die 
ook werken aan een gezonde
leefomgeving



Ruimtelijke kansengelijkheid

Leidende principes

• We bestemmen geen nieuwbouw van voorzieningen voor gevoelige groepen 

langs drukke wegen

➢ 300m van snelweg

➢ eerstelijnsbebouwing binnen 50m van drukke stadsweg

• Bij bouwplannen dienen alle soorten woningen in het plan een vergelijkbare 

lucht- en geluidskwaliteit te hebben

• We werken aan gemengde en leefbare wijken. Fysieke ingrepen koppelen 

we aan sociale versterking van de buurt.



Wat levert het op? 

• School binnen 300 m van snelweg



Centrum Overvecht - Veel aandacht voor gezonde verstedelijking 

Tender: 

• focus op ontmoeten

• randvoorwaarde is toevoegen maatschappelijke 

waarde

• maatschappelijke partijen in selectiecommissie

• initiatievenmarkt onderdeel van proces t.b.v. het 

koppelen van ontwikkelaars & initiatieven

Resultaat, een plan met: 

• Superplint met ruimte voor ondernemers uit de wijk, 

en geschikt voor activiteiten 

• gezamenlijke binnentuinen (ontmoeten)

• gebouw nodigt uit tot gezond gedrag (o.a. trap)

• BG openbare ruimtes zoals een restaurant met 

leerbedrijf, koffiebar, filmzaal, ruimte van UU



Sociaal renoveren

• Fysieke renovatie verbinden met 
verbeteren veerkracht van bewoners

• Samenwerking
woningbouwcorporatie, sociaal
makelaars, buurtteams, afdeling W&I



Knelpunten

• Hoge bouwopgave

• Dak boven je hoofd vs gezonde 
leefomgeving

• Koopwoningen leveren meer op dan 
middenhuur en sociale huur

• Ook andere hoge ambities



JAHEE

• Input en onderbouwing van
Utrechtse uitwerking van ruimtelijke 
kansengelijkheid

• Januari: expertsessie Ruimtelijke 
kansengelijkheid

• Hopelijk uitkomst: goed 
onderbouwde tegenwijsheden



Bedankt voor jullie aandacht!

Vragen?

Floor borlee - f.borlee@utrecht.nl


