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Geachte heer, mevrouw,
Een gezonde omgeving en een gezonde jeugd, dat is wat we willen. Overgewicht is echter
een groeiend probleem onder de jeugd. Ongeveer een op de zeven kinderen heeft
overgewicht. Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is de beweging waarbij iedereen in een
stad , dorp of wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en
aantrekkelijk te maken. Het doel is de stijging van overgewicht en obesitas bij Nederlandse
jongeren om te zetten in een daling. De gemeente Haarlemmermeer heeft zich sinds oktober
2012 ook aangesloten bij de JOGG-beweging.
JOGG biedt een lokale aanpak waarin lopende interventies en activiteiten in
Haarlemmermeer zijn in te passen. Door JOGG-gemeente te worden, wordt wat nu al in de
gemeente wordt gedaan, in een breder kader geplaatst. Het zorgt als een paraplu voor
samenhang tussen alle verschillende interventies en activiteiten.
In de afgelopen maanden zijn we samen met onze partners GGD Kennemerland en
zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid bezig geweest met het op de achtergrond
implementeren van de aanpak: inventariseren wat er al is, wat er nog mist, het opstellen van
een plan van aanpak, het enthousiasmeren van partijen en starten met het lokaal verder
vormgeven van de 5 JOGG-pijlers (1. politiek bestuurlijk draagvlak; 2. publiek private
samenwerking; 3. sociale marketing; 4. wetenschappelijke begeleiding en evaluatie; en 5.
verbinding preventie en zorg) .
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Kick-off JOGG-Haarlemmermeer
Tijdens de SportFair Haarlemmermeer 2013 op 23 juni a.s. vieren wij de officiële kick-off van
JOGG-Haarlemmermeer. Portefeuillehouders Michel Bezuijen en John Nederstigt, Bert van
de Velden (directeur publieke gezondheid GGD Kennemerland) en Hennie Urnberger (lid
Raad van Bestuur Zorg en Zekerheid) ondertekenen het plan van aanpak voor JOGGHaarlemmermeer en gaan daarmee gezamenlijk de strijd tegen overgewicht in
Haarlemmermeer aan. Zij doen dit in aanwezigheid van Paul Rosenmöller, voorzitter
Convenant Gezond Gewicht en ambassadeur van JOGG.
Wij nodigen u van harte uit voor deze kick-off.
Datum: zondag 23 juni 2013
Tijd: 11 .10 tot 11.40 uur
Locatie: Tooienburger Plas (hoofdpodium SportFair)
Plan van aanpak
Het plan van aanpak ontvangt u na ondertekening, conform toegezegd in de raadssessie
van 6 juni jl.
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