Gezonde
leefomgeving
Wat vinden inwoners belangrijk in hun
omgeving voor hun gezondheid?

Achtergrond onderzoek

Tevredenheid over
Woning

7,9

inwoners belangrijk. We werken ook in de nieuwe

Woonomgeving

7,2

leefomgeving. Met onderzoek wil de gemeente

Woonplaats

7,6

De gemeente Nijmegen vindt de gezondheid van
Omgevingswet toe naar een veilige en gezonde

meer zicht krijgen op hoe gezondheid kan worden
meegenomen in de inrichting van de fysieke
leefomgeving.

Voor dit onderzoek is een digitale vragenlijst

afgenomen bij de inwoners van Nijmegen van

het GGD-panel (n=271). De resultaten worden ook

Bijdrage woonomgeving aan gezondheid

vergeleken met resultaten uit een onderzoek over
gezonde leefomgeving bij professionals.

Aanwezigheid van groen

60,1 %

57,6% vrouw, 64,9% hoogopgeleid en de gemiddelde

Mogelijkheden om zelf buiten
te bewegen

41,7 %

representatief voor Nijmegen, maar wel indicatief voor

Schone lucht

37,3 %

Nette en schone buurt

29,5 %

Veiligheid

26,2 %

Van de 271 deelnemers aan het onderzoek was

leeftijd was 55 jaar. Dit is onderzoek is daarmee niet
Nijmegen.

De Academische Werkplaats AMPHI heeft het
onderzoek uitgevoerd.

Invloed woonomgeving op leefstijl
Positief

Positief/negatief

Negatief

Geen

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Lichaamsbeweging

Ontmoeten
van mensen

Tot rust
komen

Gezond eten
en drinken

Nachtrust

Gebruik alcohol/drugs
Roken

Vervolg gezonde leefomgeving.
Wat vinden inwoners belangrijk in hun
omgeving voor hun gezondheid?

Mogelijkheden voor de gemeente
(aantal keren genoemd)

Gezonde verandering in de omgeving
(aantal keren genoemd)

Terugdringen autogebruik en
autoverkeer

63

Meer groen en minder verharding

62

Verminderen luchtverontreiniging

50

Verbeteren verkeersituatie en
minder snelheid

44

Minder troep/afval

20

Meer groen

48

Aanpak overlast

24

Minder autoverkeer

24

Betere voet- en fietspaden

16

Weet het niet

15

Belangrijkste bij ruimtelijke inrichting omgeving
Volgens inwoners

Volgens professionals gemeente /
organisaties (resultaat uit andere studie)

1.	Veilig en gezonde lucht, bodem en geluid

1. Ruimtelijke kwaliteit

2. Rustig, schoon en toegankelijk

2. Nodigt uit tot bewegen

3. Ruimte voor groen

3. Rustig, schoon en toegankelijk

4. Nodigt uit tot bewegen

4. Aantrekkelijk en ontspannend

5. Aantrekkelijk en ontspannen

5. Klimaatverandering

6. Helpt om mij goed te voelen

6. Ruimte voor groen

7.	Helpt om mij gezonde keuze te maken

7.	Veilige en gezonde lucht, bodem en geluid

8. Klimaatverandering

8.	Helpt om mij gezonde keuze te maken

9. Ruimtelijke kwaliteit

9. Sociale verbindingen

10. Sociale Verbindingen

10. Helpt om mij goed te voelen

www.wijzijngroengezondeninbewegingnijmegen.nl

