Ralph Geers (Gemeente Oosterhout)
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Griffie Oosterhout
woensdag 17 maart 2021 11:03
Servicepunt Interne Dienstverlening; Ralph Geers (Gemeente Oosterhout)
FW: Vraag op basis van artikel 39 Reglement van orde

Beste collega’s
Willen jullie s.v.p. onderstaande brief inboeken.
Bij voorbaat hartelijk dank,
Lianne de Wijs
Griffiemedewerker gemeenteraad Oosterhout

Van: Marie Dujardin <mcja.dujardin@gmail.com>
Verzonden: woensdag 17 maart 2021 09:57
Aan: Griffie Oosterhout <griffie@oosterhout.nl>
Onderwerp: Vraag op basis van artikel 39 Reglement van orde

Vraag op basis van artikel 39 Reglement van orde
aan het college van burgemeester en wethouders
van Marie Dujardin
over groene schoolpleinen
met verzoek om schriftelijke beantwoording.
Oosterhout, 17 maart 2021
Gelet op het gestelde in artikel 39 van het Reglement van orde voor de vergadering van de gemeenteraad van Oosterhout stellen wij het volgende aan de orde.
“ De groenste scholen vind je in Breda”
Dit is de kop van een artikel uit BN De Stem van 20 februari 2021.
“Groene kinderen worden ook groene volwassenen”
Dit staat in BN De Stem van 17 maart.

Nu.nl vermeldt dat 80% van de schoolpleinen een stenen woestijn zijn.
“Een groen schoolplein kan een groot verschil maken.”
Hoe groener, hoe gezonder!
Uit onderzoeken blijkt dat kinderen die opgroeien in een groene omgeving(alles telt mee: gazons, struiken, bomen, vegetatie.....)slimmer zijn, zich beter kunnen aanpassen,
minder gedragsproblemen vertonen en fitter en gezonder zijn.
In groene scholen verbeteren de schoolprestaties met 20 %.
Volgens neuropsycholoog Erik Scherder hebben uitdagende en nieuwe omgevingen een positief effect op het kinderbrein.
Uit onderzoek blijkt ook dat bijna de helft van de kinderen het minimum van 60 minuten bewegen per dag niet haalt.

De fractie van Gemeentebelangen stelt de volgende vragen:

1.
2.
3.
4.

Is het College op de hoogte van het feit dat Oosterhout het beter kan doen als het gaat om zogenaamde groene scholen?
Vindt het College, het net als de fractie van Gemeentebelangen belangrijk om te investeren in meer groen rondom de scholen?
Zo ja, kan het College investeringen en inzet benoemen die leiden tot een goede groene school?
Is het College op de hoogte dat er bureaus zijn, die in samenwerking met scholen, buurt en gemeente met subsidies een type groen schoolplein vorm kunnen
geven?
5. Is onder andere het jaarlijks meedoen met de Stichting Nationale Boomfeestdag een optie?

De fractie van Gemeentebelangen kijkt uit naar de reactie van het College,
Vriendelijke groet van Marie Dujardin
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