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Onderwerp Groene schoolpleinen

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling

in de cyclus?

Nee

Beleidsterrein Bestuur

Portefeuillehouder College

De wijze waarop we omgaan met flora en fauna wordt niet zelden bepaald door de wijze
waarop we er op jonge leeftijd mee in aanraking zijn gekomen. En als je jeugd wil
enthousiasmeren voor natuur en milieu, waar beter te beginnen dan op de (basis)scholen

Recent werd bekend dat ook de provincie Noord-Brabant hier, tezamen met de 4
waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het interbestuurlijk programma Jong
Leren Eten zich tot doel gesteld om een "vergroening" van schoolpleinen te realiseren voor
die scholen die dat zelf ook ambiëren.

http: / /www.brabant. n[/actuee[/nieuws/2018 / ianuari /brabantse-schootpteinen-qaan-qroen-

kteuren.aspx

Natuurbeleving, gezond eten en kinderen op jonge leeftijd laten proeven, letterlijk en
spreekwoordelijk, van wat de natuur bieden kan past volgens Roosendaalse Lijst prima in
een gemeente als Roosendaal die een groene stad duurzaamheid omarmt en het belangrijk
vindt dat haar jeugd gezond opgroeit.

Om het project te laten slagen, is betrokkenheid en eigenaarschap vanuit gemeenten,
school en ouders essentieel.

De Roosendaalse Lijst heeft de volgende vragen :

1. ls de portefeuillehouder op de hoogte van deze nieuwe subsidieregeling en zo ja, wat is
de mening van het college omtrent de wenselijkheid en toepasbaarheid van wat de
subsidie ambieert?

2. Aannemende dat de portefeuillehouder de betrokkenheid van gemeente, zoals gesteld
door de provincie, (h)erkent, welke stappen gaat hij nemen om te inventariseren welke
scholen zich al willen aanmelden?

3. Als er zich nog geen scholen aangemeld hebben, wellicht door het niet bekend zijn met
de nieuwe subsidiemogelijkheid, gaat de portefeuillehouder dan proactief pogen scholen
geïnteresseerd te krijgen?

Namens de fractie van Roosendaalse Lijst

Cor Gabriëls en Cees Janssen



Wij beantwoorden deze vragen als volgt:

1. Ja, ik ben op de hoogte van deze regeling en enthousiast over de doelen en
mogelijkheden hiervan. Wij zijn hier door de bestuurders van IVN en de provincie
over geTnformeerd en worden blijvend op de hoogte gehouden van het initiatief. Het
bieden van voldoende groen en uitdaging in de speel- en leeromgeving van kinderen
sluit aan bij de ambities van de Gemeente Roosendaal zoals venruoord in
Roosendaal Futureproof en wordt door het college gesteund.

2. De informatie met betrekking tot de regeling is reeds doorgestuurd naar de
schoolbesturen met een oproep hier gebruik van te maken in de ontwikkeling van
huidige en toekomstige plannen. Hierbijwordt ook aangesloten bij andere regelingen
en initiatieven op dit vlak, zoals fonds 1818 en het oranjefonds. De ontwikkeling van
Groene Pleinen krijgt met deze subsidie een belangrijke impuls, met name daar waar
sprake is van een bredere inbedding in de ontwikkeling van de school.

3. Er zijn al enkele scholen die dit initiatief omarmd hebben, in Wouwse Plantage wordt
samen met de schooldirectie, bewonersplatform en gemeente een plan nader
uitgewerkt. Naast het informeren via de besturen, zullen ook andere schooldirecties
direct benaderd worden over deze mogelijkheid. Met name scholen waar al
initiatieven of ideeën zijn met betrekking tot vergroenen van het plein krijgen zo een
extra steun in de rug. Voor andere scholen is het een mogelijke prikkel om
mogelijkheden te verkennen en te bespreken.

Wethouder erwljs,

Hans Verbraa


