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275 Vlaamse Gezonde Gemeenten en 1 Brusselse Gezonde Gemeente 
zetten de afgelopen jaren sterk in op gezondheidsbevordering 

en ziektepreventie. En met resultaat. 
Zij verdienen net als Aristoteles een standbeeld. 

Met de start van deze nieuwe gemeentelijke legislatuur nodigen wij 
alle lokale politici, ambtenaren en gezondheidsprofessionals graag uit 

verder werk te maken van een sterk lokaal preventief 
gezondheidsbeleid. Deze keer mikken we op alle 

300 Vlaamse en 19 Brusselse gemeenten.

Op dit event kan elke gemeente zich engageren door het 
vernieuwde charter Gezonde Gemeente te ondertekenen. 

Verruim daarbij je kennis met nieuwe inzichten over preventie, 
gezonde publieke ruimte en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 

Dit doorspekt met de nodige dosis humor en muziek.

Daarnaast verwennen we elke deelnemer met een professionele 
fotoshoot met zijn of haar charter en bieden we voldoende kansen 

voor netwerking. 



een onmisbaar event
Schrijf je snel in op www.gezondleven.be/ggevent

(want de plaatsen zijn gegeerd)

voor de prijs moet je het niet laten
- 45 euro - 

(inclusief lekkere hapjes en drankjes)

waar vindt dit spektakel plaats?
Proximus Lounge - Stroobantsstraat 51 - 1140 Evere 

(in het centrum van het land)

hoe kan je die fancy locatie bereiken?
Openbaar vervoer (station Schaarbeek op wandelafstand) 

Fiets (fietsparking is voorzien)
Auto (parkeren is mogelijk in Stroobantsstraat) 

Intelligentie 
bestaat niet 
enkel uit 

kennis, maar 
ook uit de 

toepassing van 
kennis in de 

praktijk
-

Aristoteles

http://www.gezondleven.be/ggevent


we kijken uit naar je komst!

Aristoteles & partners
Heb je nog vragen? Contacteer het Logo van je regio.



programma
muzikaal onthaal met hapjes en drankjes

het geïmproviseerde welkom 
door gezond leven, de vlaamse logo’s, vvsg en vad 

gezonde ruimtelijke inrichting, participatie en bestuurskracht
leo van broeck (vlaams bouwmeester)
liesbeth huybrechts (professor ruimtelijke planning - uhasselt) 
herwig reynaert (directeur centrum voor lokale politiek - ugent)
Moderator: Marleen Finoulst (hoofdredacteur - Gezondheid & Wetenschap)

verhaal: de leugen van de wolf
fred versonnen

pauze

19:00 - 19:30

19:30 - 19:45

19:45 - 20:30

20:30 - 20:40

20:40 - 21:00

local health promotion in an international perspective:  
the SDGs as a framework
maria emilia aragon de leon (consultant - who europe)

21:00 - 21:45



gezonde gemeente 2019-2024: waar willen we naartoe?
werner de wael (senior stafmedewerker gezonde gemeente - gezond leven)
david möbius (stafmedewerker lokaal beleid, studie en onderzoek - vad) 
sophie goetghebuer (coördinator - logo dender) 

ondertekening van het vernieuwde charter 
gezonde gemeente 2019-2024 

de vlaamse overheid en het lokaal bestuur: 
partners in preventieve gezondheid
jo vandeurzen  (vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin)

muzikaal netwerkmoment met hapjes en drankjes + fotoshoot

21:55 - 22:10

22:30 - 22:45

22:10 - 22:30

22:45 - 23:30

verhaal: het gemeentebestuur past op zijn tellen
fred versonnen

21:45 - 21:55

 
Een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s in samenwerking met 

Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)


