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Geacht college,
Het nuttigen van fastfood is een duidelijke risicofactor voor het ontstaan van overgewicht en
obesitas bij kinderen1. Overgewicht en obesitas hebben verregaande fysieke en mentale
gevolgen voor kinderen2-5. Zo hebben ze onder andere later veel meer chronische ziektes
zoals Diabetes Mellitus, hoge bloeddruk, hartinfarcten en een veel lager zelfbeeld.
Uit een onderzoek blijkt dat kinderen met obesitas een vergelijkbare kwaliteit van leven
rapporteren als kinderen met kanker6. Conform de Jeugdgezondheidszorg richtlijn
“Overgewicht Preventie, signalering, interventie en verwijzing” is er een grote rol weggelegd
voor preventie van overgewicht7. Preventie bestaat in deze richtlijn uit de BOFT elementen.
Waarbij de F voor Fastfood staat dat vermeden moet worden.
De gemeente Veldhoven is sinds 2018 ook aangesloten bij JOGG (Jeugd op Gezond
Gewicht). Hierbij committeert de gemeente zich aan de aanpak en preventie van
overgewicht bij kinderen. Het is meermaals wetenschappelijk aangetoond dat de
hoeveelheid en de nabijheid van fastfood restaurants direct gerelateerd is aan de
aanwezigheid van overgewicht bij kinderen8,9. Het bouwen van extra fastfood restaurants
staat dan ook haaks op deze preventie waar de gemeente zelf voor heeft gekozen. Des te
meer omdat deze twee fastfood restaurants direct naast een fietspad liggen, dat dagelijks
door honderden middelbaar scholieren wordt gebruikt. Is de boodschap van de gemeente
Veldhoven aan lokale jeugd dat hun gezondheid onbelangrijk is? Wordt het fietspad een FAT
LANE in plaats van de FAST LANE? Zijn financiële belangen belangrijker dan gezond
opgroeien?
Als kinderartsen en jeugdartsen zijn we hier uiteraard faliekant op tegen. Hier in de wijk
willen we dit niet, maar ook elders niet. Dus mocht de nieuwbouw op deze locatie niet
gerealiseerd worden, is het dringende verzoek nooit meer een vergunning te verlenen voor
fastfood restaurants in de gemeente.
Ik hoop dat u kiest voor onze kinderen, zij zijn onze toekomst.
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