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Geachte heer Voorburg,
Op 16 februari 2021 hebben wij uw vragen ontvangen ingevolge artikel 34 van het "reglement van orde
van de gemeenteraad Vlaardingen 2019". Uw vragen betreffen bomen bij basisscholen.
Hieronder vindt u de beantwoording van uw vragen.
Vraag 1
Bent u het met GroenLinks eens dat een groene omgeving rond scholen van groot belang is voor de
ontwikkeling en het welbevinden van kinderen, leerkrachten en omwonenden?
Antwoord
Ja, groen heeft een positieve invloed op het welzijn van mensen.
Vraag 2
Bent u het met GroenLinks eens dat een groene omgeving rond scholen een manier is om de
biodiversiteit in de stad te vergroten?
Antwoord
Ja, bij een goede keuze in inrichting en beplanting, is een groene schoolomgeving een van de manieren
om biodiversiteit in de stad te vergroten.
Vraag 3
GroenLinks weet dat de gemeente Vlaardingen inzet op groen/blauwe schoolpleinen. Kunt u aangeven
wat de stand van zaken rond deze plannen is en wat er inmiddels concreet is gerealiseerd?
Antwoord
In 2020 is de subsidieregeling voor groenblauwe schoolomgeving vastgesteld. Inmiddels heeft
basisschool Het Visnet een groen/blauwe schoolomgeving gerealiseerd. Daarnaast is de gemeente op
dit moment met verschillende scholen in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden voor de realisatie
van een groen/blauwe schoolomgeving. Het initiatief voor de aanleg van een groen/blauwe
schoolomgeving ligt bij de scholen.
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Vraag 4
Zou de gemeente Vlaardingen op woensdag 10 november 2021 mee kunnen doen aan de
Boomfeestdag? En op deze dag met zoveel mogelijk kinderen bomen/struiken planten op en rond de
basisscholen in Vlaardingen?
Antwoord
De gemeente Vlaardingen is voornemens om op woensdag 10 november 2021 met een reguliere
bomenaanplanting mee te doen aan de Boomfeestdag. Vorig jaar kon de geplande deelname aan de
boomfeestdag niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. We hopen er dit jaar wel een feestelijke
dag van te kunnen maken met bewoners en zullen bij het uitzoeken van locaties ook kijken naar
mogelijkheden nabij basisscholen.

Vraag 5
Ziet u hierin mogelijkheden voor de aanplant van nieuwe minibossen?
Antwoord
Op 2 maart hebben kinderen van basisschool Het Spectrum voor het bewonersinitiatief in de Bleekstraat
een minibos aangeplant. Als gemeente hebben we dit mede gefaciliteerd. Ook op andere plekken waar
ruimte is voor een minibos — al dan niet bij/met basisscholen — staan wij hier voor open. Voor een
volwaardig minibos is wel enige ruimte nodig, waardoor dit voor veel scholen wellicht niet de meest
toepasbare manier is om de omgeving te vergroenen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

de secretaris,
Erwin Stolk

de burgemeester,
Bas Eenhoorn

Wilt u bij beantwoording van deze brief het briefnummer 1837732 vermelden.
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