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Op 24 maart 2022 heeft u advies uitgebracht over het gesloten 
leefstijlakkoord. Middels deze brief reageren wij op uw advies. Wij bieden u 
in de eerste plaats onze excuses aan voor de late beantwoording. 
 
Inhoudelijk heeft u in hoofdlijnen de volgende punten in uw brief. Op ieder 
van de punten gaan wij hieronder in. 
 

1. De voorbeeldfunctie van topsporters 
Topsport kan als inspirerend gelden en een voorbeeldfunctie hebben 
binnen een samenleving, maar terecht wijst u op het feit dat dit zeker niet 
voor alle inwoners van Altena zo geldt. Het inzetten van topsport als 
stimulans is dus weliswaar een strategie binnen het leefstijlakkoord, maar 
zeker niet de enige strategie. We nemen uw advies met het oog voor 
mensen met een verminderde sociaaleconomische positie dan ook ter 
harte en kijken hoe we op deze doelgroep zo goed mogelijk kunnen 
inzetten. 
 

2. Betrekken van inwoners en professionals 
Op dit moment voert de regisseur van het leefstijlakkoord gesprekken op 
alle verschillende lagen binnen de gemeente Altena. Dit voert van 
gesprekken met fysiotherapeuten en huisartsen tot verenigingen over de 
volle breedte van Altena. Daarnaast organiseert de regisseur van het 
leefstijlakkoord, in samenwerking met een aantal van uw leden, een 
sportcafé waar zowel het leefstijlakkoord als het sportakkoord op tafel 
gelegd zal worden van sportgezind Altena.  
 

3. Verbinding met het Sportakkoord 
Op dit gebied zijn we door de realiteit van vandaag de dag ingehaald. Sinds begin juli 
2022 wordt de regie van het leefstijlakkoord én het sportakkoord door een en 
dezelfde regisseur opgepakt. Ook in de praktijk ervoeren we de overlap tussen 
de beide akkoorden. Naast het opsporen en initiëren van projecten die passen 
onder deze akkoorden, is een van zijn doelen om te komen tot een 
overkoepelende stuurgroep. Deze stuurgroep moet o.a. bestaan uit inwoners 
van Altena en zal de opdracht meekrijgen de strategie op het gebied van 
beide akkoorden uit te werken. Daarnaast zullen zij ook beschikking krijgen 
over de middelen die gepaard gaan bij de beide akkoorden.  
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4. Aandacht voor mentaal welbevinden 
Naar aanleiding van de afgelopen twee jaar, die in het teken van Corona stonden, is 
gelukkig extra aandacht gekomen voor het mentaal welbevinden van Nederlanders. Op 
dit moment gebeurt het nodige in het kader van o.a. het Nationaal Programma 
Onderwijs. Desalniettemin, we nemen uw suggestie ter harte en zullen het thema 
‘mentaal welbevinden’ ook opnemen in de te vormen nota Gezondheid.  
 

5. Uitdagen van ondernemers 
De gemeente Altena is sinds enige tijd aan de slag met het programma Circulair 
Voedselsysteem. Dit programma richt zich op het traject van productie tot consumptie 
van voedsel binnen onze gemeente. Binnen dit programma daagt de gemeente waar 
mogelijk enthousiaste ondernemers uit om mee te doen. In het kader van het 
leefstijlakkoord kan het absoluut interessant zijn om hierop aan te sluiten. We zullen dit 
dan ook als opdracht aan de regisseur van het leefstijlakkoord meegeven.  
 
We vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, 
 

 
H.W. Groeneveld 
Teammanager team Samenleving 


