Motie groene daken en groene schoolpleinen
De gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 6 november 2014, aan de orde zijnde
agendapunt 4 Vaststellen concernbegroting 2015-2018 op programmaniveau,
Overwegende:
- Dat groene daken een grote bijdrage leveren aan de isolatie van woningen, de
biodiversiteit in de stad, het verwerken van regenwater en schone lucht;
- Dat groene daken in diverse steden in binnen- en buitenland al op grote schaal met
succes worden verwezenlijkt;
- Dat groene schoolpleinen zorgen dat kinderen weer in contact komen met de natuur;
- Dat er door groene schoolpleinen weer kan worden geklommen, geklauterd, ontdekt en
verwonderd door kinderen op school;
- Dat het op een groen schoolplein voor de kinderen even niet meer draait om de letters
pc en tv, maar om de letter n van natuur;
Is van mening:
- Dat de gemeente een regierol kan vervullen in het stimuleren van de aanleg van groene
daken;
- Dat de gemeente een regierol kan vervullen in het stimuleren van de aanleg van groene
schoolpleinen door scholen en kinderopvang;
- Dat de gemeente een taak heeft in het verhogen van de biodiversiteit met name als het
gaat om de afnemende bijenpopulatie;
- Dat toepassing van groene daken een effectieve manier is om zowel leefbaarheid, milieu
als duurzaamheid in Hellevoetsluis een impuls te geven;
Verzoekt het college:
- Om in overleg met scholen en kinderopvang het belang van groene schoolpleinen aan te
kaarten;
- Om bij de bouw van nieuwe onderwijsvoorzieningen de optie van een groen schoolplein
mee te nemen;
- Om te onderzoeken of groene daken op overheidsgebouwen in Hellevoetsluis haalbaar
zijn;
- Om bij nieuwbouwprojecten de aanleg van groene daken te stimuleren;
- Om, eventueel met andere partners, groene daken onder de aandacht te brengen van de
inwoners van Hellevoetsluis en de aanleg ervan te stimuleren;
en gaat over tot de orde van de dag.
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