GROENLINKSW SP.
MOTIE MEER GROENE SCHOOLPLEINEN IN ROTTERDAM

éigée

NIDA

OMDAT WE GELOVEN
IN ROTTERDAM

(7% am!

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op dinsdag 4 en donderdag 6 juli 2017
ter bespreking van de Voorjaarsnota 2017;
Constaterende

Dat in de Voorjaarsnota veel extra geld wordt gereserveerd voor de

onderwijshuisvesting;

Dat scholen niet alleen uit gebouwen bestaan, maar ook de schoolpleinen vaak een
opknapbeurt kunnen gebruiken;
Dat Rotterdam weliswaar enkele groene schoolpleinen kent maar dit in Rotterdam nog
geen gemeengoed is;
Dat het kunnen gebruiken van schoolpleinen door zowel buurtbewoners als Ieerlingen

van toegevoegde waarde is voor Rotterdam;

Overwegende
Dat kinderen in een groene omgeving gezonder zijn en minder gezondheidsklachten en
ziektes hebben;
Dat een groen, avontuurlijk schoolplein creativiteit, rust, ontdekking en beleving
bevordert;
Dat groene, avontuurlijke schoolpleinen met bomen, hagen, bloemperken en groene
gevelbedekking kunnen ervoor zorgen dat kinderen:
o meer in contact komen met de natuur;
o kunnen spelen met natuurlijke elementen (diertjes zoeken, blaadjes plukken, met
takken sjouwen of bloemen bewonderen);
o elke dag de kans op een natuurbeleving geboden wordt;
Dat een groen, avontuurlijk schoolplein draagt bij aan het behoud van soorten planten
en dieren, de biodiversiteit, in de bebouwde omgeving;
Dat groene schoolpleinen een bijdrage zijn om op een natuurlijke wijze de wateropgave
op te vangen;

Dat het integraal aanpakken van deze schoolpleinen kostenbesparend is;
Dat kinderen, ouders en buurt kunnen meedoen aan de aanleg en beheer van groene,
avontuurlijke schoolpleinen;
Verzoekt het college
Om in beeld te brengen op welke wijze de ontwikkeling van zo groen en toegankelijk
mogelijke schoolpleinen in Rotterdam integraal onderdeel gemaakt kan worden van de
vervangingsinvestering in onderwijshuisvesting en hierbij rekening te houden met de
meerwaarde van extra groene buitenruimte voor de omgeving;
Hierbij ook in kaart te brengen hoe we daarbij gebruik kunnen maken van het slim
combineren van verschillende bestaande (gemeentelijke) budgetten;
Deze inventarisatie voor het eind van 2017 aan de raad te sturen;
GEMEENTERAAD
En gaat over tot de orde van de dag.

vergadering Va"

