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Groningen, 7 juni 2021 

 

Aan:  Colleges van Burgemeester en Wethouders in de provincie Groningen 

 Raadsleden van de Groninger Gemeenten  

 VN ambassadeurs  

 Overige belangstellenden 

 

Re: Is er iets te vieren? 

 

Geachte Burgemeesters, Wethouders, Raadsleden, VN ambassadeurs en overige belangstellenden, 

 

Op 14 juni 2016 trad het VN-verdrag Handicap in Nederland in werking. Het doel van dit verdrag is 

het bevorderen, beschermen en waarborgen van de rechten van mensen met een beperking. 

Zorgbelang Groningen, zaVie en Platform Hattinga Verschure staan stil bij dit eerste lustrum. 

Hoe staat het met de invoering van alles wat  in het verdrag is vastgelegd nu we vijf jaar onderweg 

zijn? 

 

Het blijkt nog best heel moeilijk te zijn om de verschillende onderwerpen uit het verdrag onder de 

aandacht te brengen bij de regering, de gemeenten, de werkgevers of de verschillende instellingen. 

Het verdrag vraagt dat we allemaal op een andere manier gaan denken en doen. 

 

Omdat het heel erg nodig is om over alle onderwerpen na te denken hebben Zorgbelang Groningen, 

zaVie en Platform Hattinga Verschure een spel ontwikkeld met de titel Is er iets te vieren? Al spelend 

kom je de onderwerpen tegen die belangrijk zijn en word je gevraagd er over na te denken. 

 

Wij hopen dat we zo samen onze ontdekkingsreis kunnen vervolgen en vragen u bij deze om de 

datum 14 september 2021 alvast in uw agenda te noteren. Dat is het moment waarop  wij in een 

fysieke bijeenkomst in de Hanzeplaza te Groningen met elkaar in gesprek gaan over de vraag  

Kan iedereen meedoen in jouw gemeente? 

 

Ter voorbereiding op de bijeenkomst in september sturen wij u alvast een digitaal exemplaar van het 

spel en een afschrift van het persbericht waarin ook onze publiekscampagne wordt aangekondigd..  

 

Namens de Commissie Iedereen doet mee, 

Heel graag tot ziens in september! 


