
ETTENILEUR

Uitvoerinqsnotitie natuur- en milieueducatie (NME).

doelstelling
Onze beleidsdoelstelling voor natuur- en milieueducatie is:
De Etten-Leurse burgers leren/stimuleren om met zorg om te gaan met het milieu. Nme staat
voor het bijdragen aan een duurzame samenleving, vanuit een ecologisch perspectief, door
middel van het organiseren van leerprocessen. Nme omvat een stelsel van samenhangende
educatieve activiteiten, dat mensen bewust maakt van nun invloed op het eigen en andermans
leefklimaat, nu en in de toekomst.

Natuur en milieueducatie is de basis voor mensen om met "actieve verwondering"naar nun ei-
gen lokale leefomgeving te leren kijken. Dit is de basis waaruit waardering ontstaat. In de waar-
debeleving van natuur en omgeving zijn voorlichting en educatie onmisbaar.
De vindplaats onderwijs is dan ook heel belangrijk in het bereiken van doelstelling van natuur
en milieueducatie. Dit laat onverlet dat NME aanzienlijk breder is dan onderwijs in het school-
gebouw. Het gaat ook over het aanspreken van jongeren, nieuwkomers, bewoners, consumen-
ten, senioren, etc.; kortom de hele samenleving.
Ook andere aan milieu gerelateerde thema's dienen in het kader van de NME aan de orde te
komen. Het gaat hierbij om energie, mobiliteit, keuze voor duurzame producten, maar ook soci-
ale aspecten (zwerfvuil, burgerparticipatie) en mondiale aspecten (klimaat).

bestuursakkoord
In het nu geldende gemeentelijke bestuurakkoord 2006-2010 van onze gemeente "de burger
centraal door continuTteit en vernieuwing" is tevens een en ander opgenomen over de milieu-
educatie. Deze passages zullen wij hieronder integraal weergeven.

Bevordering van milieueducatie:
> Wij willen aangewezen windmolenlocaties waar mogelijk voorzien van educatie-

ve voorzieningen, zodat mensen vertrouwd raken met de mogelijkheden van
windenergie.

> Wij willen inzetten op een brede en continue vorm van milieueducatie.
> Wij vinden dat de gemeente de voorwaarden moet scheppen voor het realiseren

van een milieu educatie centrum in Etten-Leur door particulier initiatief.
- Tevens willen wij alle vormen van milieueducatie ook vermelden en opnemen in alle toe-

ristische informatie en toeristische routes.

Het jaarlijks budget voor Natuur en milieueducatie bedraagt € 23.698,-- Dit is zowel in de ge-
meentebegroting 2006 als 2007 opgenomen.
In de afgelopen jaren is dit budget met name ingezet ten behoeve van educatie-activiteiten in
het basis- en voortgezet onderwijs.
Gelet op het feit dat het onderwijs vooral materialen misten om in de praktijk vorm te kunnen
geven aan natuur en milieueducatie, is in 2006 en ook in 2007 vooral ingezet op de aanschaf
van materialen. Materialen ten behoeve van thema's die zowel in het basis als voortgezet on-
derwijs terugkomen, waarmee voldaan wordt aan de wens om te komen tot een doorgaande lijn
ten behoeve van de natuur en milieueducatie.

Bevordering van milieueducatie
De verwachting is dat na 2007 de materialen ten behoeve van Nme op orde zullen zijn. Vanaf
2008 zullen de middelen dan ook ingezet worden om de overige doelstellingen uit het bestuurs-
akkoord te bereiken. Dit betekent dat de inzet van middelen zal verschuiven van investeringen
in materialen naar inzet van middelen op NME-activiteiten en mogelijkheden van een brede en
continue vorm van milieu-educatie.
Hierbij hebben kinderen en jongeren onze eerste prioriteit, maar zullen we niet nalaten daar
waar mogelijkheden zijn om andere doelgroepen als volwassenen en senioren te bereiken, die
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kansen te benutten. Dit betekent dat als er vanwege de beperkte beschikbaarheid van midde-
len Nme een keuze gemaakt moet worden, de eerste keuze op inzet ten behoeve van kinderen
en jongeren zal vallen. (Teveel kinderen hebben als beeld dat de melk uit het pak van de su-
permarkt komt en dat de koe hier weinig mee van doen heeft)

Milieueducatie i.r.t. toerisme en recreatie.
Bij de verdere uitwerking van de nota toerisme, recreatie en cultuur zal stilgestaan worden bij
de mogelijkheden om milieueducatie als aandachtsveld mee te nemen in toeristische informatie
en toeristische routes. Hierbij zullen we nadrukkelijk kijken of in deze toeristische routes infor-
matieve borden op het terrein van natuur- en milieu educatie in die routes opgenomen kunnen
worden. De volgende routes willen we op hun mogelijkheden bekijken:
- Natuurlijk Etten-Leur
- Wandelroutes Kelsdonk en De Berk
- De Vincent van Goghroute.

Op een vrij eenvoudige wijze kunnen bestaande routes voorzien worden van natuur- en milieu-
i educatieve borden. (hierbij aandacht voor de Provinciale Landschapsverordening en benodigde

vergunningen voor het plaatsen van deze borden).

Ook bij de windmolenlocaties zullen wij overgaan tot het plaatsen van informatieborden, waar-
mee aandacht gevestigd wordt op duurzame energie in relatie tot klimaat. De informatie dient
zodanig te zijn dat er ter plaatse een les over duurzame energie uitgevoerd kan worden (ook
zouden er ter plaatse informatieve/educatieve folders beschikbaar kunnen zijn). Een en ander
zal intern kortgesloten worden met Vergunning en Handhaving.

Ook de NME waarde van dierenhoekjes/kinderboerderij middels informatievoorziening zullen
nader bezien worden. Bij dierenhoekjes kunnen info-borden geplaatst worden over de dieren
geplaatst worden waarop informatie over voedsel, verzorging, etc opgenomen wordt. De
schrijfwijze dient zodanig te zijn dat opa en oma verhalenderwijs over de dieren kunnen vertel-
len.
De kinderboerderij heeft aangegeven een stap verder te willen gaan als alleen informatievoor-
ziening geven. In overleg met hen kunnen verdere mogelijkheden bekeken worden.

Samenvattend
) Vanaf 2008 zal de inzet van middelen verschuiven van materialen aankoop naar informatie-

voorzieningen en uitvoering van activiteiten. Mogelijk dat met een en ander in 2007 al een eer-
ste start gemaakt kan worden binnen het voor 2007 nog beschikbare budget NME.

In het kader van natuur- en milieueducatie is het van belang om daar waar kansen en mogelijk-
heden liggen aan te sluiten bij reeds bestaande ontwikkelingen. Dit geldt dus voor toeristische
routes maar ook voor acties in het kader van bijv. afvalscheiding waar natuur en milieu-
educatieve aspecten aan verbonden kunnen worden. Op deze wijze kan er met een gering
budget voor natuur en milieu-educatie toch een maximaal rendement gehaald worden.

NME beleid staat nog in de kinderschoenen. Er zijn thans wel ontwikkelingen zowel regionaal
als landelijk gaande. Deze ontwikkelingen worden met belangstelling afgewacht en zullen leiden
tot een doorontwikkeling van deze uitvoeringsnotitie.

20070220\P.C.A.\0236


