
In 2025 wil de provincie Overijssel ruim 600 basisschoolpleinen vergroenen. Met het 

investeringsprogramma “Impuls voor de Natuur” stelt de provincie 1,8 miljoen euro beschikbaar voor 

vergroening van schoolpleinen.  

Natuur speelt een belangrijke rol bij de cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen. Kinderen 

kunnen natuur beleven, ontdekken, leren van de natuur en spelen in de natuur. Scholen die hun 

plein al vergroend hebben geven aan dat kinderen creatiever worden, het pestgedrag op het 

schoolplein afneemt en kinderen zich minder snel vervelen. Ook de jaarlijkse buitenlesdag wordt een 

lesdag in de natuur. In plaats van op een aantal vierkante meters stoeptegel met een ijzeren klimrek 

werken aan de weektaak, kunnen kinderen op een boomstronk tussen de planten, de bloemen en de 

bijtjes, met gezonde lucht aan de slag.   

Een groen schoolplein komt mede tot stand met kinderen en buurtbewoners. Ook voor 

buurtbewoners heeft een groen schoolplein een meerwaarde voor de buurt of wijk. De groene 

buitenklas kan dienen voor buurtbijeenkomsten, het stimuleert de sociale cohesie in de buurt en 

heeft een positieve invloed op de gezondheid voor alle betrokkenen.  

In de commissievergadering van 9 februari jl gaf de wethouder aan dat ze nog niets heeft gehoord 

van scholen uit de gemeente Dinkelland om mee te doen met “Impuls voor de Natuur”.  

 In hoeverre zijn scholen op de hoogte, of worden zij op de hoogte gebracht door de 

gemeente wanneer het gaat om onderwijs gerelateerde projecten uit de regio, provincie en 

landelijk beleid? 

 Welke rol is het college toebedeeld om draagvlak te creëren in onze gemeente als het gaat 

om regionale of provinciale projecten waarbij stimuleren van een positieve gezondheid, 

bevorderen van sociale cohesie en bewustwording van biodiversiteit bij diverse doelgroepen 

voorop staat?  

 Ziet het college aansluiting met een groene impuls, ofwel op schoolpleinen ofwel op 

groenstroken en bestaande speeltuinen, bij de diverse programma’s uit het coalitietakkoord 

zoals de omgevingsvisie, klimaataddaptatie, biodiversiteit, sociale cohesie en gezonde 

leefstijl? 
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