
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amendement begroting 2019-2022: Natuur en milieu educatie  

De gemeenteraad van Vlaardingen in vergadering bijeen op 7 en 8 november, gelezen de 

begroting 2019-2022; 

Constaterende dat: 

▪ Groen van onschatbare waarde is voor de ontwikkeling en het welbevinden van 

kinderen; 

▪ Er in Vlaardingen legio mogelijkheden zijn om een educatieprogramma aan 

kinderen aan te bieden waarin natuur, techniek en voedseleducatie een plek 

krijgen; 

▪ Een educatieprogramma invulling geeft aan de ambities uit het raadsprogramma 

en tevens bijdraagt aan de participatie doelstellingen om groene gebieden 

aantrekkelijker te maken voor verschillende groepen bezoekers; 

▪ Het Voedselbos, de Heemtuin en de Stadslandbouw het initiatief hebben 

genomen om gezamenlijk een educatieprogramma te ontwikkelen; 

Overwegende dat: 

▪ Het hard nodig is dat kinderen weer vaker naar buiten gaan; 

▪ Een groene omgeving een positief effect heeft op de ontwikkeling, het gevoel 

van geluk en de leerprestaties van kinderen; 

▪ Een educatief programma waarin natuur, techniek en voedsel centraal staan 

een mooie aanvulling is op bestaande initiatieven zoals de “next generation 

woonwijken”; 

▪ Het voedselbos, de Heemtuin, De stadslandbouw en de Broekpolder prachtige 

plekken zijn om op een levensechte manier in contact te komen met de natuur; 

▪ Het Voedselbos, de Heemtuin, De Stadslandbouw en de Broekpolder waardevol 

zijn voor Vlaardingen en op deze manier een groter publiek in onze stad kunnen 

bedienen; 

▪ Het Voedselbos, de Heemtuin en de Stadslandbouw met dit burgerinitiatief de 

gemeente uitdagen om natuur en milieueducatie zelf op te zetten (Right to 

challenge) 



 

 

Besluit: 

▪ Natuur- en milieueducatie in Vlaardingen vorm te geven. Het Voedselbos, de 
Heemtuin en de Stadslandbouw hiervoor gezamenlijk een educatieprogramma te 
laten ontwikkelen; 

▪ Het Voedselbos, de Heemtuin en De Stadslandbouw, te voorzien van ambtelijke 
ondersteuning, coördinatie en financiële middelen. Om zo de ontwikkeling van een 
gezamenlijk educatie aanbod naar scholen toe mogelijk te maken; 

▪ Om eenmalig in de begroting 2019-2022 een maximum van €20.000 te reserveren 
binnen blok 1 (Participatie) voor onderzoek naar en ontwikkeling van een 
educatieprogramma; 

▪ Dat wanneer het educatieprogramma ontwikkeld is, de verantwoordelijk wethouder 
dit voorlegt aan de raad met financieel onderbouwd kader.   

 

  

En gaat over tot de orde van de dag 

De GroenLinks fractie 

Lianne van Kalken  

Neill Voorburg 

Robin Bongers  

 

D66 Vlaardingen  

Koen Kegel  

 

PvdA Vlaardingen  

Stefanie Solleveld  

 

SP  

Kasper Vink  

 

SBV 

Peter Leeman  

 

VV2000/Leefbaar Vlaardingen  

Ivana Somers-Gardenier  

 

 


