
 

Motie 26  
 
 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 22 december 2022  

 

Onderwerp: evenementen voor iedereen! 

 

Constaterende dat: 

• Er een grote groep Midden-Groningers is voor wie veel evenementen in onze gemeente niet 

toegankelijk zijn vanwege fysieke of financiële beperkingen; 

• In de visie vrijetijdseconomie en recreatie Midden-Groningen 2030 evenementen een 

prominente plaats innemen, als ook (fysieke) toegankelijkheid van de buitenruimte; 

• Er in de bovengenoemde visie een mooie basis ligt voor evenementen, maar een expliciete 

focus op de fysieke en financiële toegankelijkheid van deze evenementen nog ontbreekt, 

Overwegende dat: 

• De evenementen die in onze gemeente plaatsvinden niet alleen voor toeristen of bezoekers 

uit andere gemeenten zijn, maar vooral ook voor onze eigen inwoners; 

• Het belangrijk is om ervoor te zorgen dat júist onze eigen inwoners kunnen profiteren van de 

evenementen die in onze gemeente georganiseerd worden; 

• Wij ons als Global Goals gemeente eraan hebben gecommitteerd om alle voorzieningen in de 

gemeente voor al onze inwoners toegankelijk te laten zijn, wat dus ook geldt voor 

evenementen; 

• We in Midden-Groningen een divers aanbod aan evenementen hebben waarbij het animo zal 

toenemen als we deze evenementen zowel fysiek als financieel toegankelijker maken voor 

een bredere doelgroep, 

Verzoekt het college: 

• Evenementen, waarbij sprake kan zijn van een financiële drempel, op te nemen in het 

Meedoenfonds, zodat ook minima naar deze evenementen kunnen gaan,  

• Bij evenementen die in Midden-Groningen georganiseerd worden specifieke aandacht te 

hebben voor mensen met een fysieke beperking (denk hierbij aan mensen die minder mobiel, 

slechtziend of slechthorend zijn), zodat de evenementen die in onze gemeente georganiseerd 

worden toegankelijk zijn voor iedereen. 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

 

Hoogezand, 22-12-2022 

Namens de fracties van GL, PvdA, SP en D66 
 
Roshano Dewnarain        Thea van der Veen       Joke Lesman    Yannick Lutterop  
 
                                  



 

 

   overgenomen 

De motie   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 

                                verworpen                                                

 

fracties voor: 

 

fracties tegen:  

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december 2022 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 
Mieke Bouwman 

Griffier  

 

 
Motie:  
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 
 
Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


