
 

 D66/GroenLinks-PvdA 
Sittard-Geleen, 4 juli 2022  

 

 

 
Gemeente Sittard-Geleen  
t.a.v. het College van Burgemeester & Wethouders  
Postbus 18  
6130 AA Sittard 
 

Betreft: Vragen D66 en GroenLinks-PvdA ex Artikel 43 inzake Subsidieregeling Provincie Limburg 
Groene Schoolpleinen 

 

Geacht College, 

Vanaf 1 juli kunnen scholen in de Provincie Limburg een subsidie aanvragen voor de realisatie van een 
groen schoolplein. Met de subsidieregeling wil de Provincie Limburg scholen stimuleren om de 
bestaande schoolpleinen te transformeren naar een groen schoolplein. De subsidieregeling voor een 
groen schoolplein loopt van 1 juli 2022 tot 1 februari 2023. 

D66 en GroenLinks-PvdA zijn van mening dat dit een goed initiatief is. Het is goed kinderen te laten 
spelen en opgroeien in groenvoorzieningen en zich bewust zijn van de natuur. Tevens sluit dit aan bij 
de groene ambities van Sittard-Geleen, de deelname van onze gemeente aan het NK Tegelwippen en 
het project Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT).   

Helaas is het in de praktijk vaak het geval dat niet alle scholen op de hoogte zijn van dit soort subsidies 
en mogelijkheden. D66 en GroenLinks-PvdA vinden het belangrijk deze subsidiemogelijkheden actief 
te promoten en hoopt dat gemeente daarin kan faciliteren.  

Daarom stellen de fracties D66 en GroenLinks-PvdA de volgende vragen aan het College van B&W: 

 

1. Is het College van B&W bekend met deze subsidieregeling? 
 

2. Gaat het College van B&W actie ondernemen om alle scholen in Sittard-Geleen in te lichten 
inzake de subsidieregeling ‘’Groene Schoolpleinen 2022-2023’’? Zo ja, hoe en wanneer? Zo 
nee, waarom niet? 
 

3. Ziet het College van B&W mogelijkheden, om scholen in Sittard-Geleen echt goed op weg te 
helpen met het vergroenen van schoolpleinen, door boven op de Provinciale regelingen een 
co-financieringsaanvulling te doen?  

 

Bij voorbaat dank voor de beantwoording van onze vragen binnen de hiervoor gestelde termijn.  



 

Hoogachtend, namens de fracties D66 en GroenLinks-PvdA, 

 
Pepijn Pi Van de Venne 
Fractievoorzitter D66 
 
Marco Schipper 
Fractievoorzitter GroenLinks-PvdA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bronnen:  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-
4747.html?fbclid=IwAR0E4gwcFkb1iFx1BmxRvjqGHNI-12uAye_vD1H5dzGdugKQMqQwFhKpNy 

https://limburg.d66.nl/2022/07/01/groene-schoolpleinen-voor-limburg/ 

https://zakenblad.nl/2021/03/16/samenwerken-over-grenzen-aan-groene-en-gezonde-scholen-van-
de-toekomst/ 

https://m.limburger.nl/cnt/dmf20210318_95085104 

 


