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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief motie Steenbreek

Geachte heer/mevrouw,

In de raadsvergadering van 1 maart 2018 is de Motie Steenbreek aangenomen. Bij de 
behandeling van het Gemeentelijke Rioleringsplan in de vergadering van 20 december 2018 
heeft wethouder Verhage aangegeven hieraan invulling te geven door middel van een 
raadsinformatiebrief.

In de Motie Steenbreek wordt het college verzocht om:

• als gemeente het goede voorbeeld te geven en waar mogelijk te kiezen voor groen in de 
openbare ruimte en waar mogelijk te zorgen voor ontstening.

Dit is al beleid van de gemeente. Op de locatie van basisschool Het Vlot is 
bijvoorbeeld een waterbergingsparkje aangelegd. Ook op straatniveau worden 
overgedimensioneerde bestratingsvlakken omgezet naar groen.

Offenbachlaan situatie 2014 Offenbachlaan situatie 2017

• samen te werken met inwoners en organisaties in Vlissingen en hen actief te informeren 
en te ondersteunen, zodat zoveel mogelijk groen in stand blijft en steen vervangen wordt 
door groen.

Dit gebeurt al in de te ontwikkelen wijk Claverveld. Daar is aansluiting gezocht bij 
“Rainproof”. Rainproof is een netwerk van diverse organisaties die zich inzetten voor 
het regenbestendig maken van de stad. Folders van Rainproof met tips voor de tuin 
zijn in het gemeentehuis verkrijgbaar.
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• ook inwoners hierbij te betrekken die geen tuin hebben, door bijvoorbeeld het plaatsen van 
planten op het balkon en het onderhoud van gemeenschappelijk groen, een bijdrage kunnen 
leveren;

Balkons zijn de verantwoordelijkheid van de betreffende bewoners. Voor het 
onderhouden en verfraaien van stukjes gemeentelijk groen maken we al afspraken 
met bewoners.

 
• zich aan te sluiten bij Operatie Steenbreek.

Operatie Steenbreek is een commercieel initiatief en vraagt jaarlijks een financiële 
bijdrage van deelnemende gemeenten. Rainproof biedt vergelijkbare projecten voor 
het “vergroenen” en “ontharden” van tuinen en de openbare ruimte. Rainproof biedt 
via een website en folders inspiratie en tips.

• Inzichtelijk te maken welke stappen de gemeente kan zetten in het kader van Steenbreek.
Via onze website gaan we bewoners regelmatig tips en ideeën geven om tuin en 
balkon regenbestendig te maken. Ook gaan we daar informatie geven over 
maatregelen die de gemeente zelf neemt om de stad klimaat adaptief te maken. 
De folder “Maak je tuin rainproof” is nu al voor iedereen gratis beschikbaar in de 
publiekshal van het stadhuis. 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


