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Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door M. Boersma
van de Fractie van Progressief Woerden
over verstening van de schoolomgeving

Beantwoording van de vragen:
1 Heeft u het bericht gelezen van de Stichting Nationale Boomfeestdag over de verstening van de
basisscholen in de Nederlandse gemeenten?
Antwoord: ja, daar hebben wij kennis van genomen.
2 Heeft u daarin gezien dat scholen met de Boomfeestdag-Groenfactor de volgende kenmerken
hebben: De schoolomgeving is koeler…Bomen zijn airco’s!; De schoolomgeving is gezonder… Bomen
zuiveren de lucht!; De schoolomgeving kent een hogere biodiversiteit… Insecten houden van een groene
omgeving met bomen en struiken; De leerlingen presteren beter…Ze concentreren zich beter. in een
groene omgeving; Op groenere schoolpleinen wordt minder gepest…Bomen maken leerlingen vrolijk?
Antwoord: ja, dat hebben wij.
3 Heeft u gezien dat de gemiddelde verstening van de schoolomgeving in Woerden 57 % is en dat 11
scholen in Woerden wel en 11 scholen in Woerden niet als ‘groen worden bestempeld, wat wil zeggen dat
op 11 Woerdense scholen de temperatuur gemiddeld boven de 31 graden Celsius is? (zie de bijlage).
Antwoord: ja, dat hebben wij.
4 Is het college bereid om voor de scholen waar de gemiddelde temperatuur zo hoog is, maatregelen te
nemen, zoals de Stichting Nationale Boomfeestdag bepleit?
Antwoord: ja, maar hiervoor zijn wij afhankelijk van de schoolbesturen, financiën en capaciteit.
Zowel het groenblauw beleid als het Klimaatbeleid 2.0 van gem. Woerden streven naar een vergroening
van de versteende omgeving, waaronder ook de schoolpleinen. Vergroening van schoolterreinen gebeurt in
overleg met de scholen, maar is uiteindelijk een keuze van de schoolbesturen. Schoolbesturen en
leerlingen worden vanuit het programma klimaatadaptatie (KB2.0) nu actief aangezet tot klimaat denken en
doen, door het aanbieden van de lesmodule klimaatbestendigheid.
Verzoeken tot schoolplein vergroening vanuit de schoolbesturen worden zo mogelijk in relatie met het
Meerjarig Onderhoudsplan van de Gemeente opgepakt om tot resultaat te komen.
Daarnaast zullen wij bij de schoolbesturen inventariseren of zij plannen hebben om de schoolterreinen te
vergroenen en hoe zij dit dan vorm zouden willen geven. Omdat er op dit moment geen financiële ruimte en
capaciteit is dit actieprogramma uit te voeren zullen wij daar op een later moment mogelijk bij de raad op
terug komen en hiervoor een (financieel) voorstel indienen.
...

Bijlagen: n.v.t.
De ingekomen brief met corsanummer: 20.004995
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Gemeentesecretaris (wnd.)

V.J.H. Molkenboer
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