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6 - Programmabegroting
Operatie Steenbreek

Gelezen de programmabegroting voorgesteld door het college,
constaterende dat:
a

a

a

groene tuinen worden nog steeds worden verdrongen door bestrating, tenuijl veel
mensen het groen in hun buurt juist ook heel erg waarderen;
vergroening van bebouwd gebied diverse positieve gevolgen heeft voor de
gezondheid van de inwoners, luchtkwaliteit, biodiversiteit, waterhuishouding en
verkoeling;
uit onderzoek blijkt dat groene wijken positieve effecten hebben: op het algeheel
welbevinden van mensen, op het microklimaat o.a. op hete zomerse dagen, op de
natuurlijke waterhuishouding

overwegende dat:

o
¡
.
o
o
o
o
¡

het tegengaan van de 'verstening'een gedeelde verantwoordelijkheid is van de
gemeente samen met bewoners, bedrijven en gebruikers van percelen;
neerslag steeds meer in hevige pieken komt en er dus maatregelen nodig zijn om
natte voeten (en erger) te voorkomen;
veel van onze inwoners zich niet bewust zijn van de risico's van wateroverlast of de
negatieve gevolgen voor de biodiversiteit van het betegelen van tuinen;
de gemeente particulieren niet kan dwingen om de tuinen te vergroenen of groen te
houden, maar wel kan bijdragen aan bewustwording van het nut en de noodzaak van
'groen' in tuinen;
Waterschap Rivierenland al een Stimuleringsregeling klimaatadaptieve inrichting
leefomgeving particulieren heeft
Operatie Steenbreek (www.operatiesteenbreek.nl) zorgt voor de verbinding waardoor
activiteiten meer effect gaan opleveren;
de gemeente Maasdriel nog niet is aangesloten bij de landelijke Operatie Steenbreek;
De Natuur- en milieueducatieafdeling van Bezoekerscentrum De Grote Rivieren
leerkrachten van Maasdrielse basisscholen en hun leerlingen een gericht buitenlesprogramma kan bieden om kinderen van jongs af aan kennis te laten maken met hun
directe natuurlijke omgeving.

stellen ondergetekenden de raad van Maasdriel, in vergadering bijeen op
voor de programmabegroting (programma 9) als volgt te wijzigen:
a

I

november 2018,

op te nemen dat Maasdriel zich zal aansluiten bij de Operatie Steenbreek en de
kosten daarvan (€ 2.500 per jaar structureel) op te nemen in de begroting als initiatief
in het kader van duurzaamheid;

a

alsook een plan van aanpak - samen met Waterschap Rivierenland en de gemeente
Zaltbommel - op te stellen en uit te voeren om inwoners en organisaties in Maasdriel
actief te informeren over en te ondersteunen met vergroening en 'ontstening' van
particuliere tuinen.

a

Bezoekerscentrum De Grote Rivieren opdracht te geven een lessenserie hierover te
ontwikkelen waarmee leerkrachten van onze basisscholen zo mee naar buiten
kunnen. De kosten hiervan (€5.200,- eenmalig) op te nemen in de begroting.

a
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van de begroting
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e ten laste te brengen van het positieve saldo
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