Motie
Onderwerp motie:

Motie heroverweging tiny forest

Vergaderdatum:

21 april 2021

Agendapunt (nr en naam):

M21-51

Koop- realisatieovereenkomst Project Jan ter Gouwweg Naarden

Status:
ingediend
Ondergenoemd€ raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Roept het college op:
In overweging te nemen om het geplande ‘tiny forest’ in project ‘Buyten den Veste’ in het Rembrandtpark te verruilen voor
de realisatie van meer formele buitenspeelruimte.
En gaat over tot de dag.
Toelichting
Overwegende dat:
1. Formele buitenspeelruimte in belangrijke mate bijdraagt aan de gezondheid, ontwikkeling en sociale interactie tussen
kinderen, jongeren en hun ouders, alsmede aan de leefbaarheid van wijken;
2. De gemeente om die reden met de Visie op de buitenruimte de norm heeft gesteld om minimaal 3% bespeelbare
buitenruimte in woonwijken te creëren (ook wel de ‘Nuso-norm’ genoemd);
3. Er in de wijk Rembrandtpark exclusief de ontwikkellocaties slechts 0,013% en inclusief de ontwikkellocaties slechts 0,22%
formele buitenspeelruimte is – volgens het college aangevuld met zgn. informele en veel minder geschikte
buitenspeelruimte zoals stoepen en bermen;
4. Er in de afgelopen jaren op diverse plaatsen in de wijk formele buitenspeelruimte is opgeofferd voor
woningbouwprojecten, zoals het trapveldje bij de Tenierslaan;
5. Er zo steeds minder plaatsen overblijven, die zich lenen voor de aanleg van formele buitenspeelruimte, zoals ook te lezen
is in de bijdrage van Remcom;
Voorts overwegende dat:
6. Er in het project ‘Buyten den Veste’ voor gekozen is om voor de kinderen een ‘tiny forest’ aan te leggen, een concept dat
is overgewaaid uit grote dicht bebouwde steden;
7. Er in en nabij onze gemeente diverse bossen en natuurgebieden te vinden zijn, waar kinderen nog beter in staat zijn om
de natuur te beleven;
8. Het ten tijde van de keuze voor een tiny forest nog niet bekend was dat het speelveld op de Jan ter Gouwweg op korte
termijn zou komen te vervallen;
9. Het i.h.k.v. de beperkte formele buitenspeelruimte in de wijk daarom overwogen zou kunnen worden om hier alsnog
formele buitenspeelruimte te realiseren;
10. De gemeente de buurt (en de kinderen) hier nadrukkelijk bij zou moeten betrekken.
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