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De Atlas PLUS is vernieuwd! Maak deze maand kennis met onze nieuwe
rubrieken. Van verken je buurt tot zelf aan de slag. Zo lees je meer over de
Regionale wandelroute-kaart. Ook vertellen we over het project
burgerparticipatie, dat HAS studenten voor ons hebben uitgevoerd.

Mijlpalen moet je vieren!

Op 14 mei 2020 lanceerden wij Check je plek. Hier gingen maanden noeste arbeid en denk- en rekenwerk
aan vooraf. Atlas-medewerker Harm van Wijnen ontwikkelde deze tool waarmee iedereen de kwaliteit van
zijn leefomgeving kan checken. Check-je-plek heeft in één maand 10.000 bezoekers mogen ontvangen.
Daar zijn wij trots op!

Achter de schermen

De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het online zetten van de nieuwe Regionale wandelroute-kaart.
Nu de regels per 1 juli een beetje zijn versoepeld, kan er steeds meer in tijden van corona. Maar ook na 1 juli
werken nog veel mensen thuis. Juist nu is het goed om een frisse neus te halen. Even naar buiten voor een
wandeling: zo blijf je fit en gezond. Ontdek met deze nieuwe kaart leuke wandelroutes bij jouw in de buurt.

Verken de buurt van...
Elke maand checkt een Nederlander zijn/haar plek! Dit keer Albert (83 jaar) uit Poortugaal, een dorp in de
gemeente Albrandswaard.
Ik heb mijn plek gecheckt! En de uitslag verbaast mij niet. Ik woon sinds 1968 in dit huis. Wij waren de eerste
woningen voorzien van centrale verwarming. Vroeger was het hier rustig, met weinig autoverkeer. Er was
nooit geluidsoverlast, nu is dat wel anders. De auto’s racen op hoge snelheid door de straat. Ook zijn de
buren luidruchtiger geworden.
De vele schaduwrijke bomen staan zowel voor als achter het huis en worden goed onderhouden. Mijn
leefomgeving scoort niet goed op beweegmogelijkheden in de buurt, maar ik ervaar genoeg mogelijkheden
om te ontspannen. Ik ben dan wel 83, maar sta nog drie keer per week op de tennisbaan. Ik fiets hier in één
minuut naar toe. Daarnaast probeer ik bijna elke dag een rondje te fietsen door bijvoorbeeld de Rhoonse
Grienden.
Wat is mijn ideale woonplek? Ik zou ook tevreden zijn met een kleiner huis of appartement. Het bijhouden
van voor- en achtertuin worden een steeds grotere opgave. Als ik mag kiezen, dan zou ik graag in een
bosrijke omgeving wonen, want natuur vind ik prachtig!

Nieuwtje van de maand: Maptionnaire
De afgelopen maanden zoomden drie afstudeerders van de HAS Hogeschool in op
burgerparticipatie in de gemeente Deurne. In samenwerking met de Atlas Leefomgeving
hebben de studenten met bewoners gekeken waar kansen liggen voor hun leefomgeving.
Voor burgerparticipatie worden steeds meer online tools gebruikt om informatie te
verzamelen over de leefomgeving. In dit onderzoek is gewerkt met de (enquêtte) tool
Maptionnaire. Met deze tool konden bewoners van het Heiakkerpark op een digitale kaart
aanwijzen welke plekken voor hen belangrijk zijn. Er werd hierbij specifiek gekeken naar het
thema veiligheid. Verder blijkt uit het onderzoek dat burgeres, bij herinrichting va het park,
geinteresseerd zijn in de thema's klimaat, bodem, lucht- en waterkwaliteit. Door de data
visueel inzichtelijk te maken en te delen met de bewoners werken zij aan het verbeteren van
de leefomgeving.
Volgens de studenten laat Maptionnaire zien hoe kaarten een bijdrage leveren aan
burgerparticipatie. Ook kan het een middel zijn om de overheid en burgers dichterbij elkaar
te brengen. Dankzij de studenten heeft de Atlas meer inzicht over hoe je belevingsdata kan
ophalen van bewoners over hun leefomgeving.
Heb jij nog andere tips over maptionnaire voor het Atlas-team? Laat het ons weten via
atlasleefomgeving@rivm.nl.

Zelf aan de slag!

In de rubriek ’zelf aan de slag’ hoor je meer over hoe iemand zijn eigen leefomgeving heeft verbeterd.
Afgelopen maand ging de Atlas op bezoek bij meteoroloog Grieta Spannenburg. Wij vroegen haar hoe je je
tuin klimaatbestendig en watervriendelijk kunt inrichten. Door de verstening van steden en het veranderende
klimaat is de kans op wateroverlast de laatste jaren toegenomen. Haal daarom de stenen uit je tuin en
verang dit voor groen! Wie weet inspireert dit jou om zelf aan de slag te gaan met het vergroenen van je
leefomgeving.

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.

