Aan:

College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Moerdijk

Betreft: vragen ex artikel 35 vergroening schoolpleinen
Datum: 18 januari 2018

Geacht College,
“Een beetje natuur heeft al grote invloed” dat vertelde wetenschapsjournalist Mark Mieras op
de door ons bezochte bijeenkomst “Beter leren in het groen”, georganiseerd door het Instituut
voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) Brabant en de Provincie Noord-Brabant. We
wisten al dat een groene omgeving gezond was, maar dat het zoveel effect heeft op ons brein
en functioneren is indrukwekkend! En met name kinderen zijn hier heel gevoelig voor.
Volgens Mark Mieras is er een berg aan wetenschappelijk bewijs. In vergelijking met grijze
schoolpleinen zijn er betere schoolprestaties in groene omgevingen. Alleen al het zicht op een
grijs of groen dak maakt verschil! Een groene speelomgeving helpt de aandacht beter te
richten, helpt het werkgeheugen te ontwikkelen, verrijkt het spelgedrag, verbetert cognitieve
functies en sociaal gedrag. Een groene omgeving helpt ook om pijnlijke gebeurtenissen beter
te verwerken.
Ook Kris van Koppen, universitair hoofddocent Milieubeleid in Wageningen benadrukte het
belang van een natuurlijke omgeving. Sinds de laatste 30 jaar is het buitenspelen met 50%
verminderd en de vrije bewegingsruimte (de omgeving waarbinnen kinderen spelen) met zelfs
90% verkleind!
De provincie, de vier Brabantse waterlandschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het
interbestuurlijk programma Jong Leren Eten willen zoveel mogelijk Brabantse scholen en
gemeenten enthousiast maken voor groene schoolpleinen en geven een financiële,
organisatorische en communicatieve impuls. De provincie trekt er de komende vier jaar 1,6
miljoen euro voor uit. De eerste 50 basisscholen zouden er dit jaar al van kunnen profiteren.
De provincie subsidieert maximaal 50% van de inrichtingskosten van groene schoolpleinen,
tot een maximum van 10.000 euro per plein. De andere projectpartners vullen dit aan tot
14.000 euro. Zoals wordt vermeld op de site is betrokkenheid en eigenaarschap vanuit
gemeenten, school en ouders essentieel om het project te laten slagen.
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Het idee is niet nieuw. Er zijn al genoeg voorbeelden, zelfs in onze omgeving (Breda).
Basisschool ‘t Kompas is de eerste school in de regio die het vignet Gezonde School heeft
gekregen. Wellicht kan de koppeling gemaakt worden met dit soort initiatieven.
Laten we de grijze Moerdijkse schoolpleinen omvormen tot uitdagende groene speelplaatsen.


Welke mogelijkheden ziet de gemeente met betrekking tot het creëren van groene
schoolpleinen, in samenwerking met de scholen, ouders, buurtbewoners en andere
belanghebbenden en rekening houdende met externe subsidiemogelijkheden?

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.
Namens de CDA-fractie,
Marian van Eersel
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