Factsheet

Schoolpleinen in Limburg

Vraag:
Het merendeel van de Nederlandse provincies kent een provinciaal programma voor sustainability
van schoolpleinen. Speeltuinwerk Limburg zoekt aansluiting van Provincie Limburg bij het
Interprovinciaal overleg betreffende de realisatie van dergelijke schoolpleinen zoals dat landelijk is
opgestart.
Aanleiding
Onlangs is Speeltuinwerk Limburg op uitnodiging van Jantje Beton en IVN aangesloten bij een
intervisie overleg, waarbij een groot aantal provincies aansloten. Doel van deze bijeenkomst is
enerzijds een beweging op gang te brengen om provincies te stimuleren met gezonde en groene
schoolpleinen aan de slag te gaan en kennis te delen over dit onderwerp. Het Ministerie van VWS
ondersteunt dit initiatief. Speeltuinwerk Limburg (Erkende Limburgse Maatschappelijke Organisatie)
is omwille van het ontbreken van een contactpersoon binnen de Provincie daarbij aangehaakt.
Andere provincies worden vertegenwoordigd door een projectleider van een schoolpleinproject of
ander relevant beleidskader.
Een meerderheid van de provincies heeft reeds succesvolle regelingen voor aanpassing van
schoolpleinen in het leven geroepen, waardoor aandacht wordt gevraagd voor vergroening,
klimaatadaptatie, tegengaan van hittestress en een beweegvriendelijke buitenruimte bij scholen: o.a.
Schoolpleinen van de Toekomst (Provincie Noord Brabant), Groene Schoolpleinen (Provincie
Overijssel), Groen-Blauwe schoolpleinen (Provincie Zuid Holland). Een aantal Provincies heeft laten
weten nog geen project / contactpersoon te hebben voor dit project.
Provincie Limburg
Speeltuinwerk Limburg (SpeL) heeft als afgevaardigde van Limburg aan dit
overleg deelgenomen voortvloeiend uit haar Project Speelplaats dat door
Provincie Limburg financieel mogelijk is gemaakt. ProjectSpeelplaats.nl is een
informatieportaal waar partners hun informatie rondom bestaande
schoolpleinprojecten hebben samen gebracht. Dit portaal voorziet duidelijk in
een behoefte en zou floreren bij een provinciale betrokkenheid en extra stimuleringsregeling.
Meerwaarde voor Provincie Limburg:






Positieve gezondheid stimuleren (Sociale agenda, basisschoolprojecten zoals GBvdT van UM)
Aandacht voor groen, natuur, sustainability, leefbaarheid, beweging en gezondheid
Aanhaken bij landelijke aandacht en netwerk van collega Provincies voor dit onderwerp.
Aanhaken van de KennisAs op dit thema (leerstoel Gezondheid, Brightlands Venlo)
Uitvoering geven aan subsidieregeling Duurzame Maatschappelijke Organisaties



Kennis, netwerk en inzet van SpeL voor dit onderwerp is uiteraard bespreekbaar.
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