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Nieuw, nieuwer nieuwst!
Het Atlas-team wil mensen stimuleren om hun leefomgeving te verkennen
en te ontdekken. Onze Atlas Actueel brengt je op de hoogte van het laatste
nieuws. Verken nieuwe kaarten en tools, lees over ontwikkelingen rond onze
leefomgeving en laat je inspireren door mooie verhalen uit de praktijk. Deze
maand hebben wij veel nieuw, nieuwer, nieuwst. Dit willen wij graag met jou
delen!

VERS VAN DE PERS
At Atlas lanceert social mediacampagne

Jaaah! Volg ons nu ook op Facebook en Instagram. Daar lanceert At Atlas (onze digitale Atlasser) de social
mediacampagne Check je plek. Via deze campagne willen wij bereiken dat meer mensen onze tool Check je
plek gaan gebruiken. Met deze tool krijg je met een klik inzicht in de kwaliteit van je leefomgeving. Zo willen
wij mensen bewuster maken van hun eigen leefomgeving. Want die is belangrijker dan je vaak denkt voor je
gezondheid.
Maak kennis met At en lees meer!

Mooie samenwerking: Atlas van de Regio

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) lanceert op 10 november de Atlas van de Regio. Deze nieuwe
website brengt in kaart welke regionale verschillen er zijn en hoe uiteenlopende sectorale opgaven in de
ruimte samenkomen. De Atlas van de Regio gebruikt onze kaartviewer en wij ondersteunden het PBL bij dit
veelomvattende en complexe Atlas-project. Hoe kijkt het PBL aan tegen deze samenwerking met het Atlasteam? Zeven vragen aan Kersten Nabielek, projectleider van de Atlas van de Regio.

Ontwerpen met de Atlas Leefomgeving

Wist je dat je de Atlas Leefomgeving ook kan gebruiken om een veilige en gezonde leefomgeving te
ontwikkelen? Ontwerp Veilige Leefomgeving en Oostkracht 10 organiseerden op 10 september in Aalten de
werksessie Atlas Leefomgeving. Deelnemers maakten een nieuw ontwerp voor een fictief leefgebied in de
gemeente Aalten met onze Atlas als vertrekpunt. Een superleuke sessie die mooi laat zien hoe je onze Atlas
in de praktijk kunt gebruiken!
Lees het verslag!

Wist je dat...
Het stookseizoen weer is begonnen? Dit kan heel gezellig zijn, maar het kan ook voor
overlast zorgen. Jij en je buren kunnen er gezondheidsklachten door krijgen. Lees op onze
Meer Weten-pagina hoe je dat kunt voorkomen.

Waar wordt het licht en mag dat iets minder?

Met de Nacht van de Nacht vraagt Natuur- en Milieufederaties jaarlijks aandacht voor lichtvervuiling. De
zestiende editie op zaterdag 24 oktober wordt door corona anders dan anders. De aanleiding is echter nog
steeds relevant. Nederland is nog steeds één van de meest verlichte landen ter wereld. Een teveel aan
kunstmatig licht verstoort het bioritme van mens en dier. Waar komt dat licht vandaan? Dat zien we op de
nieuwe kaart Lichtemissie op de Atlas Leefomgeving

Wat zien we op onze geactualiseerde luchtkaarten?

De concentraties fijnstof (PM10 en PM2,5) waren in 2018 iets hoger dan in 2017. Dit komt door de
weersomstandigheden. Maar op onze kaartenreeks zie je nog steeds een dalende trend vanaf 2013.
Beleidsmaatregelen in binnen- en buitenland zorgden dus voor schonere lucht. Hoe gaat het in de rest van
Europa? Nog een ander leuk luchtnieuwtje: het RIVM startte onlangs de landelijke fijnstofcampagne voor
scholieren. We kijken uit naar de meetresultaten op het Samen Meten dataportaal.

VERKEN DE BUURT VAN... Ketty uit Weert vertelt

Elke maand checkt een Nederlander zijn/haar plek! Dit keer de beurt aan Ketty (68). Zij woont in de wijk
Groenewoud in het Limburgse Weert en ze checkte haar woonplek op Check je plek. Hoe ervaart ze haar
leefomgeving? Lees over de enige boom die schaduw gaf, maar door het raam van de buurman vloog, over
‘ons kent ons’ dat nooit went en hoe Ketty droomt van de Dom in haar bed in Weert.

GLUREN BIJ DE BUREN
Leestip: factsheet laagfrequent geluid
De bezorgdheid om laagfrequent geluid neemt de afgelopen jaren toe. Zo komen er steeds
meer meldingen binnen bij GGD’en over het horen van een bromtoon. De factsheet

Laagfrequent Geluid van het RIVM geeft een overzicht van wat nu bekend is over
laagfrequent geluid. Wat zijn de belangrijkste bronnen en wat is bekend over de effecten op
je gezondheid?
Doetip: de Dag van de Stad 2020
Op maandag 6 november is het tijd voor de Dag van de Stad 2020. Volgens de organisatie
wordt het een wervelende online show waarin we samen de stedelijke veerkracht gaan
vieren. Want stedelijke uitdagingen gaan niet in quarantaine. En met deze COVID-crisis
hebben steden er een forse uitdaging bij. Kijk voor meer informatie
op https://www.dedagvandestad.nl

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk de nieuwsbrief dan op de website van Atlas Leefomgeving. Volg
ons op Twitter voor het laatste nieuws!

Persoonsgegevens die via abonneren.rivm.nl worden verzameld, gebruikt het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten. Lees meer over
privacy.

