
 

Motie 13. Vreemd aan de orde van de dag; Omgekeerde vlaggen 
 
 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 27 oktober 2022 

 

Onderwerp: Omgekeerde vlaggen 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen op 27 oktober 2022 
 
Constaterende dat: 
Het kabinetsbeleid, onder andere door de toeslagenaffaire, de aardbevingsproblematiek, de slecht 
georganiseerde asielopvang, het woningtekort, de hoge energieprijzen en de manier waarop er met 
de boeren wordt omgegaan, bij veel van onze inwoners tot onvrede leidt;  
 • In heel Nederland mensen hun onvrede uiten door de Nederlandse vlag omgekeerd op te hangen 
 • De omgekeerde Nederlandse vlag een vreedzame manier van demonstreren is; 
 
Overwegende dat: 

• Onze inwoners vrij moeten zijn om te demonstreren, zolang een demonstratie geen gevaar 
oplevert voor de gezondheid, het verkeer niet in gevaar is en de demonstratie niet leidt tot 
wanordelijkheden;  

• De omgekeerde Nederlandse vlaggen in onze gemeente niet blijken te leiden tot een gevaar 
voor de gezondheid, tot een gevaar voor het verkeer of tot wanordelijkheden, waardoor het 
college geen juridische grondslag heeft om de vlaggen te verwijderen;  

• De onvrede bij onze inwoners zal toenemen en het vertrouwen in de gemeente zal afnemen  

• wanneer de omgekeerde Nederlandse vlaggen worden verwijderd;  

• Het belangrijk is dat de inwoners van Midden-Groningen zich gesteund voelen door hun 
gemeente; 

 
Roept het college op: 
• De omgekeerde Nederlandse vlaggen in onze gemeente te laten hangen;  
• Alleen daar waar de omgekeerde Nederlandse vlaggen onverhoopt toch tot gevaarlijke situaties 
leiden, de vlaggen te verwijderen; 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 

Hoogezand, 27 oktober 2022 

Namens de fractie (s)  
 
Sharon Brinkkemper                                                         
Boer en Burgerpartij Midden-Groningen                  
 
                                  

 

 

 

   overgenomen 

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

                                verworpen                                                

 



 

fracties voor: 

 

fracties tegen:  

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 oktober 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. 


