
MOTIE2022.28Middendorp -  MOESTUINEN

(Ingediend door de fracties van CDA, ChristenUnie, D66)

 
De raad van de gemeente Tynaarlo in vergadering bijeen op 8 november 2022; 

Inleiding:
Beschikking hebben over een moestuin is voor sommige mensen ‘a way of life’ maar voor steeds meer 
inwoners op dit moment pure noodzaak. Niet alle inwoners beschikken echter over een tuin. 

Moestuinen waar mensen gezamenlijk of gewoon zelf op biologische wijze groente, aardappels en kruiden 
verbouwen, zijn van grote toegevoegde waarde; voedsel uit eigen buurt, verbinding, beweging, 
samenwerken enzovoort. In steeds meer dorpen en steden wordt ingezet op grote buurtmoestuinen.

Ook voor een plattelandsgemeente als Tynaarlo liggen daar mooie kansen. Wat het CDA betreft zouden 
grote buurtmoestuinen in onze grote kernen op centraal gelegen plekken mogelijk moeten zijn. Dit alles in 
samenwerking met boeren uit de buurt.

Overwegende dat: 
- Tuinieren een gezonde wijze van ontspanning is die mens en geest jong houdt; 
- Er op moestuincomplexen met meerdere tuinen het 'moestuinieren' ook een sociale rol vervult en 

waar kennis kan worden gedeeld; 
- Voor sommige huishoudens het hebben van een moestuin inmiddels financiële noodzaak is;
- dat voedseleducatie voor basisschoolkinderen gebaat is bij een moestuin aan school;
- Er wachtlijsten zijn om in aanmerking te komen voor een moestuin;
- Juist in deze tijd - waarin veel kinderen ongezond eten, geen groentes lusten en al op jonge leeftijd 

last krijgen van overgewicht, voedselallergieën en diabetes  - een schooltuin heel belangrijk is.

Verzoekt het college: 
- Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor locaties voor nieuwe moestuincomplexen of 

uitbreiding van bestaande complexen, zowel op gemeentegrond, bij (basis)scholen als op 
particuliere grond; 

- Lokale onderwijsinstellingen te betrekken bij het onderzoek (en uitvoering);
- De raad over het resultaat van dit onderzoek voor de begroting van 2024 te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag

 
Vries, 8 november 2022
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