
Geachte collega,  

 

Na de startbijeenkomst ‘Aan de slag met lokale hitteplannen’ die afgelopen 12 april door 

GGD regio Utrecht en de Provincie Utrecht werd georganiseerd kijken we uit naar de 

vervolgstap: vier werkbijeenkomsten in mei en juni. In de werkbijeenkomsten gaan we in 

kleinere clusters met de 26 gemeenten uit de regio een volgende stap zetten richting een 

lokaal hitteplan. Voor sommigen zal de bijeenkomst een oriëntatie zijn, voor anderen een 

volgende stap. De ambitie van de provincie is dat in 2023 alle gemeenten in de regio een 

lokaal hitteplan hebben.  

Misschien kunt u vanuit uw netwerk een rol spelen in het betrekken van de juiste 

personen binnen de gemeenten.  

 

Om aan de slag te gaan met lokale hitteplannen is het belangrijk dat er vanuit de 

relevante disciplines, met name vanuit het fysieke en het sociale domein, aandacht is 

voor hittestress. Het gaat namelijk om zowel fysieke aspecten (toegang tot koele plekken 

bijvoorbeeld) als om het in kaart brengen van kwetsbare groepen (bijvoorbeeld eenzame 

ouderen). Nog niet alle gemeenten hebben duidelijk voor ogen wie intern in de komende 

jaren betrokken zal zijn bij het maken van lokale hitteplannen, of hoe dit kan aansluiten 

bij bestaande initiatieven op het gebied van klimaatadaptatie en mitigatie.  

 

We zien dat soms door beide domeinen samen wordt opgetrokken, maar ook dat juist 

vanuit het sociale of juist uit het fysieke domein aandacht ontstaat voor lokale 

hitteplannen. Ook zijn er lokale samenwerkingen of initiatieven waar momentum wordt 

opgebouwd waar ook lokale hitteplannen van kunnen profiteren.  

 

Het vinden van de juiste personen binnen het fysiek en het sociale domein binnen 

gemeenten is dan ook een belangrijke stap richting lokale hitteplannen.  

GGDrU en de Provicie Utrecht hebben inmiddels een uitnodiging gestuurd naar de 

medewerkers van gemeenten die op 12 april deelnamen of die intentie hadden.  

 

Wat we van u vragen: Misschien kan er vanuit uw netwerk onder de relevante 

gemeenten uit de regio Utrecht aandacht besteed worden aan het belang van lokale 

hitteplannen en de werkbijeenkomsten in mei en juni. Bijvoorbeeld via nieuwsbrieven, 

mail, website of andere kanalen. U kunt ons natuurlijk ook aan relevante contacten 

verbinden zodat wij hen zelf kunnen benaderen.  

 

De clusters en de data zijn als volgt ingedeeld:  

 

 Gemeenten Renswoude, Veenendaal, Rhenen, De Bilt, Zeist, Bunnik, Utrechtse 

Heuvelrug en Wijk bij Duurstede: maandag 31 mei  

 Gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden, Oudewater, Montfoort en 

Utrecht: dinsdag 8 juni 2021  

 Gemeenten Nieuwegein, IJsselstein, Lopik, Houten en Vijfheerenlanden: maandag 

21 juni 2021  

 Gemeenten Eemnes, Bunschoten, Baarn, Soest, Amersfoort, Leusden en 

Woudenberg: maandag 28 juni 2021  

 

Aanmelden kan men doen door te klikken op deze link naar het aanmeldformulier (een 

google formulier).  

 

Het definitieve programma en nog aanvullende informatie wordt binnenkort 

rondgestuurd. De werkbijeenkomst zal plaatsvinden via MS Teams.  

 

 

Achtergrond  

Een lokaal hitteplan is een aanvulling op het Nationaal Hitteplan, dat vooral een 

waarschuwende functie heeft. Doel van een lokaal hitteplan is de versterking van een 

https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=forms.gle&u=aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvM3Nhakc1NHNLNnUzRnpCZDY=&i=NWVjZmFjOTYyMmFiMDcwZGJkMjVjOWIz&t=enRISzc4K0hOKzRvV1ZMZ3dpdU9XN0NTb0l1bEZRZGF2elFQTWVsWEVEcz0=&h=a57dd0f0da1b4032ac7daa6f1f32efa8


lokaal netwerk van eerstelijnszorgorganisaties die gemeenten ondersteunen bij de zorg 

voor kwetsbare groepen.  

 

In regionale klimaatadaptatiestrategieën en -plannen is hitte een van de thema’s die aan 

bod komen. Werkregio’s nemen maatregelen om hittestress te voorkomen. Hitteplannen 

dragen hieraan bij. De ambitie van de Provincie Utrecht is dat in 2023 alle 26 gemeenten 

in de regio Utrecht een lokaal hitteplan hebben. Daarin werkt de Provincie samen met 

GGD regio Utrecht.  

 

De werkbijeenkomsten in mei en juni 2021 worden voor clusters van gemeenten 

georganiseerd. Het gaat om vijf tot acht gemeenten per cluster, ingedeeld aan de hand 

van de GGD-samenwerkingsregio’s. Doel van de werkbijeenkomsten is het bespreken 

van de inhoud van de lokale hitteplannen en het maken van afspraken voor het vervolg.  

 

 

Namens de organisatie vanuit GGD regio Utrecht en Provincie Utrecht,  

 

Fedor Gassner 

Adviseur Milieu en Gezondheid 

GGD regio Utrecht 
 

 


