
BIJLAGE 1 

Charter voor een 

Gezonde Gemeente 

 

Voor het lokaal bestuur van de gemeente is de gezondheid van  
iedereen in de gemeente belangrijk. 

 
Wij verklaren daarom een samenhangend beleid te ontwikkelen. Een beleid dat 

iedereen kansen biedt en stimuleert om gezond te leven in een gezonde 

omgeving. Een beleid dat bovendien de zorg toegankelijker maakt. Daarom heeft 

onze gemeente de intentie om gezondheid te integreren in de beleids- en 

beheerscyclus en in de hele gemeente. Wij hebben de intentie om: 

 

• Gezondheid als een doelstelling te integreren in het lokaal meerjarenplan   
en aandacht te hebben voor gezondheid in de beleidskeuzes en doelstellingen 

van andere beleidsdomeinen (zoals bijvoorbeeld wonen, mobiliteit, jeugd, sport).  
 

• Intersectoraal samen te werken met lokale verenigingen, diensten, zorgverstrekkers 

en organisaties die invloed kunnen hebben op gezondheid.  
 

• Deelname van de bevolking aan het gezondheidsbeleid en aan de 

uitvoering ervan te bevorderen. De deelname geldt voor iedereen in de 

gemeente en vooral voor maatschappelijk kwetsbare groepen.  
 

• De nodige capaciteit, budget en deskundigheid te vergroten.  
 

• Zowel sensibiliserende acties als acties voor een gezond 

aanbod en een gezonde omgeving aan te bieden.  
 

• Een voorbeeldfunctie als gezondheidsbevorderende werkgever op te nemen.  
 

• Herkenbare en voortdurende communicatie te voeren over het gezondheidsbeleid 

op maat van iedereen in de gemeente.  
 

• Te kiezen voor samenhangende, onderbouwde geëvalueerde en 

zichtbare acties en projecten.  

 

Om haar intenties uit te voeren kan de gemeente in eerste lijn beroep 

doen op advies en ondersteuning van het Lokaal Gezondheidsoverleg vzw.  
Om het advies en de ondersteuning concreet te maken, kan dit vastgelegd worden in 

een samenwerkingsovereenkomst tussen de partners. 

 

Daarnaast kunnen het Logo en de gemeente beroep doen op de Vlaamse 

expertisecentra zoals het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en 

Ziektepreventie vzw (VIGeZ), de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen 

vzw (VAD) of andere expertisecentra. Met de Groeimeter Gezonde Gemeente wordt 

een jaarlijkse monitoring van de genoemde elementen voorzien. 

 

Vanaf de ondertekening van dit Charter kan de gemeente het logo ‘Gezonde 

Gemeente’ gebruiken in al haar publicaties en bij al haar activiteiten die  
gezondheid bevorderen. De gemeente krijgt hiervoor een gratis pakket  
promotiematerialen op maat van de eigen gemeente. 

 

Ondertekend te Mechelen op 23 april 2013, 
 
 
 

 

Voor de gemeente Jo Vandeurzen Inge Vervotte, 
 Vlaams minister van Welzijn, voorzitter VIGeZ vzw 
 Volksgezondheid en Gezin  

 
 
 
 

www.gezondegemeente.be 

 
‘Gezonde Gemeente’ is een initiatief van VIGeZ vzw in samenwerking met de Vlaamse Logo’s, VAD vzw en VVSG vzw en met steun van de Vlaamse Overheid. 
VAD vzw en VVSG vzw en met steun van de Vlaamse Overheid. 


