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Onderwerp: Groen schoolplein

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 07 november 2018,

Overwegende dat:
· Er in 2017 een aanzet is gemaakt om het groen in Weert om te vormen,
· Er op basis van de bezuinigingsoperatie ‘Kiezen met visie’ reeds een uitgewerkte plan 

bestond om het groen in Weert om te vormen, maar dat dit door de bezuinigingen met 
name een versobering inhield,

· De gemeenteraad na uitgebreid overleg met inwoners heeft besloten om het gros van de 
bezuinigingen niet door te voeren,

· Er ook positieve onderdelen aan het plan zaten zoals:
o Onderscheid maken tussen plantsoenen die intensief, minder intensief en minimaal 

beheerd worden, 
o Het in samenspraak met inwoners voor andere beplanting te kiezen die 

bijvoorbeeld de biodiversiteit en klimaatbestendigheid vergroot,
· Er door het niet uitvoeren van de plannen nu eigenlijk geen meerjarige visie op groen 

bestaat wat heeft geleid tot ‘een beeld van verouderde groenvoorziening met een lage 
beeldkwaliteit’, zoals uw College stelt op pagina 100 van de begroting 2019,

· Er wat de raad betreft nog steeds de behoefte bestaat om tot een integraal 
groenbeleidsplan te komen waarbij niet bezuinigingen maar het aantrekkelijker maken van 
de openbare ruimte en vergroten van de biodiversiteit en klimaatbestendigheid leidend is,

· Schoolpleinen vaak niet meegenomen worden in het opstellen van groenplannen omdat 
ze niet integraal tot de openbare ruimte behoren,

· Een leerzaam, groen schoolplein met bijvoorbeeld eetbare vruchten, een vijvertje, 
groentetuin, enz. goed is voor de ontwikkeling van kinderen,

· Scholen vaak niet de financiële middelen hebben om hun schoolpleinen te vergroenen,
· Er zo een koppeling tussen duurzaamheid, en onderwijs gemaakt wordt daar uw college 

de ambitie heeft om ‘veel meer te doen dan alleen scholen bouwen’ zoals gesteld op 
pagina 14 van de begroting 2019,

Draagt het college op om:
1. Tot een integraal groenbeleidsplan met een daarop aansluitend groenbeheerplan te 

komen,
2. Hierin nadrukkelijk in samenspraak met de scholen de vergroening van schoolpleinen 

mee te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Goubet/Duijsters,                  Fractie PvdA,        Fractie VVD,     
J. Goubet                                          F. Kadra                L. Lambers

Bijlage
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