Uitnodiging conferentie
Publieke Gezondheid in Zeeland: een leven lang meedoen!
Maandag 16 juni - 18.00 – 22.00 uur – Theaterzaal De Mythe – Goes

Als raadslid, bestuurder of ambtenaar

gaat u over een breed scala aan
onderwerpen. Een van uw verantwoordelijkheden is de publieke gezondheid van de
inwoners van uw gemeente. Publieke Gezondheid gaat over het beschermen, bevorderen
en bewaken van de gezondheid. Samen met de andere Zeeuwse gemeenten heeft u
GGD Zeeland opgericht om uiteenlopende taken op dit gebied efficiënt en goed uit te
voeren. Waar legt u de accenten de komende jaren?

Onze toekomstdroom: een provincie met goede basisvoorzieningen waar, ondanks
dat we vergrijzen, veel 'heel gezonde' Zeeuwen wonen. Iedereen heeft belang bij
zelfredzame en vitale Zeeuwen. Alleen dan zijn de zorgkosten voor gemeenten en
zorgverzekeraars beheersbaar. Daarom is het winst als iedereen zo veel mogelijk op
eigen kracht doet en dat we zorg voorkomen. Preventie is het sleutelbegrip. Zo blijft het
voor u als lokale overheid mogelijk om die mensen te ondersteunen die het echt nodig
hebben.

Programma
18.00 uur – 18.30 uur: inloop met broodje
18.30 uur – 19.00 uur: Welkom en inleiding ‘een leven lang meedoen’
Wat betekent ‘een leven lang meedoen’ voor u? (Klik op de link voor een kort filmpje over onze
visie).
19.00 uur – 20.30 uur: workshops publieke gezondheid
Door middel van interactieve workshops geven we u een kijkje in de keuken van publieke
gezondheid en gaan we de dialoog met elkaar aan over de richting. Wat doet GGD Zeeland om
ervoor te zorgen dat mensen een leven lang mee kunnen doen?
20.30 uur – 21.00 uur: Pauze
21.00 uur – 22.00 uur: Ronde tafelgesprek en Zeeuwse “gemeenteraad”
Met de workshops vers in het geheugen praten we verder over publieke gezondheid in Zeeland.
Hoe houden we, ook met een kleinere beurs, Zeeland gezond? Hoe wilt u invulling geven aan de
centrale rol die u speelt in de publieke gezondheid? Welke kaders geeft u mee aan de GGD
Zeeland? Laat uw stem horen tijdens de ‘Zeeuwse gemeenteraad’.
22.00 uur: afsluiting en borrel

Aanmelden:

vóór maandag 2 juni via een e-mail aan: aanmelding@ggdzeeland.nl.
Vernoem daarin uw naam, organisatie, functie en e-mailadres. Raadsleden ook graag
politieke partij aangeven.

