HETTY EN DE DUURZAAMHEID VAN HET
LEVEN
De gemeente Utrecht is gehuisvest aan het Stadsplateau bij het nieuwe Centraal Station Utrecht.
Wij ontmoeten daar Hetty Linden. Hetty spreekt met aanstekelijk en hartverwarmend enthousiasme.
Een doorzetter is zij ook. Sinds 2001 werkt zij stap voor stap aan gezondheid en leefomgeving. De
duurzaamheid van het leven vraagt volgens haar net zoveel aandacht als de duurzaamheid van
de aarde. De optimale combinatie van die twee ziet zij als grootste opgave voor de komende
dertig jaar. Anders dan vroeger – toen de professionals het meer voor het zeggen hadden – is nu
een grote rol weggelegd voor de ideeën en opvattingen van de mensen uit de wijken en buurten
zelf. Ze popelt om te laten zien dat en hoe de Utrechtse aanpak werkt.
“Mijn inbreng als landmaker”, zegt Hetty, “is vooral om te leren en te laten zien hoe compacte
verstedelijking met respect voor de keuzevrijheid van mensen zo goed mogelijk gecombineerd
kan worden met gezond gedrag. Zaken met betrekking tot circulaire economie, energie, klimaat
en nieuwe mobiliteit zijn daarbij ook van belang”. Daar heb je elkaar voor nodig, door alle lagen
van burger tot en met Rijk heen. Je moet het samen eens worden over de waarden die belangrijk
zijn en samen oplossingen bedenken. Je bent van elkaar afhankelijk. Soms blijkt de tijd nog niet rijp
voor een bepaald idee. Dat kan. Dan zet je het in de ijskast en kom je er later op terug wanneer er
wel een voedingsbodem is. Hetty: “Een nationale agenda rond gezondheid is nu bijvoorbeeld nog
niet haalbaar, ook omdat iedereen de handen vol heeft aan kwesties rond duurzame energie en
de klimaatopgave. Maar de Omgevingswet als institutioneel wettelijk kader is écht achterhaald als
het thema gezondheid niet in de preambule zou staan. Dat mag echt niet ontbreken”.
Een gezond stedelijk leven voor iedereen
“Voor mij als oud-GGD’er”, zegt Hetty, “is gezondheid geen nieuw thema”. Ze denkt terug aan
de dak- en thuislozenopvang van vroeger. Ze hielp toen zwervers en junks in de spelonken van
Hoog-Catharijne. Die mensen zijn allemaal van bad, bed en brood voorzien en de helft heeft
later gewoon een baan gevonden. Dat heeft haar gesterkt in het belang van preventie. Het
voorkomen dat mensen gezondheidsproblemen krijgen. Daarom is ze blij met de ruimte en het
podium dat gezondheid nu krijgt. Gezondheid staat dichter bij de mensen dan een abstracte term

zoals leefomgevingskwaliteit. “Het is een frame dat past bij deze tijd en zeker past bij deze stad en
zeer actieve regio”. De reden dat het onderwerp gezondheid met stip stijgt is dat de verschillen in
gezondheid in Utrecht groot zijn en door de politiek onacceptabel worden gevonden.
De crux van de aanpak in Utrecht is dat het eigenaarschap van gezondheid bij de mensen zelf
gelaten wordt. Dat wil zeggen: bij ieder individu, bij ouders, bij scholen, in de eigen omgeving, bij
de sportverenigingen, bij de bevolking in de achterstandswijken. Daar hoef je als gemeente niet op
te interveniëren, tenzij je als gemeente ziet dat er een groep mensen is waarbij dat eigenaarschap
niet automatisch tot een goed ervaren gezondheid leidt. Dat er een groep mensen is die hulp kan
en wil gebruiken. Dan investeert de gemeente in zaken die bewoners kan helpen om hun eigen
doelstellingen te bereiken. Zo zijn er bijvoorbeeld gesprekstafels geweest (waar raadsleden aan
hebben deelgenomen) over de tippelzone. Daar is met tippelaarsters het gesprek gevoerd en is
met hen een gezamenlijk gedragen besluit genomen over wat voor hen waarde toevoegt.
“Zowel het gemeentebestuur als de raad hebben groot vertrouwen in de mensen zelf
om hun leven beter te maken”,
“Samen maken we Utrecht”, zegt Hetty, “dat blijkt ook uit de talrijke stadsgesprekken die gevoerd
worden waar iedereen kan meepraten en waar goed naar geluisterd wordt. Elke keer weer sta
ik te kijken van de exceptioneel grote betrokkenheid van de Utrechters, dat heb je niet overal”.
Misschien komt dat door de sociale signatuur van de stad. Zo’n 60% van de Utrechtse bevolking
heeft een HBO-diploma of hogere opleiding. Na hun studie blijven velen in Utrecht hangen. “De
mensen hier zijn geïnteresseerd in mensen omdat ze er hun werk van hebben gemaakt”, denkt
Hetty. Als concreet voorbeeld noemt ze het belang van voldoende water drinken. Er zijn nu zo’n
50 watertappunten in de stad met gratis water. Regelmatig wordt een nieuw tappunt feestelijk
geopend. De Utrechters zelf voelen zich de eigenaar. Dit eigenaarschap borgt gelijk het onderhoud.
“Zowel het gemeentebestuur als de raad hebben groot vertrouwen in de mensen zelf om hun
leven beter te maken”, zegt Hetty. Dat zie je ook op andere terreinen terug. Bijvoorbeeld als het
gaat om mensenrechten, de omarming van transgenders, het lokale vluchtelingendebat en de
omgang met nieuwkomers.
Andere bestuurslagen en vakdisciplines omarmen gezond stedelijk leven
Gezondheid blijkt een belangrijke graadmeter om de situatie van mensen te verbeteren. Dat slaat aan
bij de mensen. En het slaat aan bij andere bestuurslagen en vrijwillige samenwerkingsarrangementen,
zoals de U10 (zie www.utrecht10.nl). Een voorbeeld is het project Food Smart Cities. In dat project
zijn het systeem en de talrijke initiatieven in de regio in kaart gebracht die te maken hebben met
voedsel, catering, logistiek e.d. Dan blijkt dat de regio barst van de energie en initiatieven op dit
terrein.
“De mensgerichte, waardengedreven insteek van Utrecht gecombineerd met een
netwerkgerichte overheid, waarbij ieder doet waar hij of zij goed in is, en elkaar helpt waar
dat kan, is een effectievere aanpak dan de oude, technocratische en normgerichte
aanpak.”
Ook andere vakdisciplines in het gemeentehuis omarmen het thema gezondheid. Zo werken de
verkeersmensen bijvoorbeeld aan een meer prominente rol voor de fiets en het lopen in de stad
en anticipeert men op de rol van de elektrische auto. De planvoorbereiding gaat nog verder.
“In ontwerpend onderzoek kwamen we bijvoorbeeld tot een autoluw centrum met 70% minder
autoverkeer. Zo ver is nog geen enkele stad gegaan. Dat gaat onder de vlag van nieuwe mobiliteit
en gezond gedrag en het levert meer rust, belevingswaarde, gezondheid en veiligheid op”. Fietsen voetpaden worden breder en in diverse straten is de auto nu al te gast. Als de auto in de stad
steeds meer een gast wordt, zullen automobilisten ander gedrag gaan vertonen. Een deel van
hen stapt over op openbaar vervoer, pakt de fiets of gaat het laatste stuk lopen. Mogelijk zal ook
een deel van de automobilisten de Ring opzoeken. Doordat automobilisten zich gaan ergeren
als ze in de file komen wanneer ze door de stad heen willen rijden (en dat is – zegt ze eerlijk – ook
haar eigen ervaring), gaan ze er vanzelf omheen. Samen met IenM wordt nu nagedacht over
oplossingen voor die toegenomen verkeersdruk op de Ring. Het illustreert de noodzaak om tot
hechtere samenwerking tussen de bestuurslagen te komen.

Met gedeelde waarden stapsgewijs samen verder komen en leren
Hoe je de combinatie van leefomgeving en gezondheid vervolgens aanpakt is een proces van
jaren, waarbij de ambitie geleidelijk kan worden opgeschroefd op basis van geleerde lessen en
ervaringen. Ideaal zou zijn als dit in schijven van 4 jaar bekrachtigd wordt. Utrecht loopt daar in
voorop. Door het thema gezondheid in de wet de belangrijke plek te geven die het verdient
(“gezondheid is immers de basis van ons bestaan”), kan het proces versneld worden. “En niet
alleen de wet, maar ook de nieuwe nationale omgevingsvisie moet de waarden van gezondheid,
zelfwerkzaamheid en veerkracht adopteren”, aldus Hetty. “De mensgerichte, waardengedreven
insteek van Utrecht”, zegt ze, “gecombineerd met een netwerkgerichte overheid, waarbij ieder
doet waar hij of zij goed in is, en elkaar helpt waar dat kan, is een effectievere aanpak dan de
oude, technocratische en normgerichte aanpak”. Ze gelooft er heilig in, net zoals ze gelooft in
zaken die dicht bij de mensen liggen, of men nu in de goot ligt of aan de top zit. “Het thema
gezondheid resoneert sterk in de stad en motiveert direct en breed. Samen werken we in Utrecht
aan een gezonde toekomst”.
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