
 

Motie  
 
 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 29 september 2022 

 

Onderwerp: Huidige kleedkamercomplex HS88 

 

Constaterende dat: 

• Er geen plannen zijn voor het, na de sloop van het huidige kleedkamercomplex, vrijgekomen 
stuk grond; 

• Op het huidige schetsontwerp de fietsenstalling plek krijgt op het stuk gras naast het fietspad;  

• De vereniging naar een aantal gemeenteraadsfracties de wens heeft geuit om huidige 
kleedkamers 7 en 8 – de jongste kleedkamers – niet te slopen en te gebruiken voor opslag van 
materialen,  

 

Overwegende dat: 

• Om de nieuwe fietsenstalling enigszins veilig te houden, het nodig is om de nieuwe locatie te 
betegelen, wat ten koste gaat van het grasveld; 

• De grond waarop het huidige kleedkamercomplex staat van de gemeente is en de gemeente ook 
na de sloop eigenaar van het stuk grond blijft; 

• Het de keuze waar we vereniging haar fietsenstalling plaatst van de vereniging zelf is en blijft, 
maar dat wij als gemeente ook de verantwoordelijkheid om de meest veilige opties beschikbaar 
te stellen, 

 

Verzoekt het college om: 

• Het door de sloop van het huidige kleedkamercomplex vrijgekomen stuk grond en het onbenutte, 
betegelde stuk grond achter het huidige kleedkamercomplex voor invulling vanuit de vereniging 
HS’88 beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld voor een fietsenstalling;  

• De exacte wensen van de vereniging omtrent het laten staan van een deel van het huidige 
kleedkamercomplex in kaart te brengen en te onderzoeken wat hierin de mogelijkheden zijn;  

• In het geval dat uit onderzoek blijkt dat het laten staan van een deel van het huidige 
kleedkamercomplex veilig kan en geen extra kosten met zich meebrengt, dit deel van het 
huidige kleedkamercomplex ook daadwerkelijk te laten staan.  
 

 

Aanleiding 

De fractie van GroenLinks is op bezoek geweest bij HS'88. Na het bekijken van het terrein, kwamen 
wat vragen op over de bestemming van het huidige kleedkamercomplex. In de beantwoording van de 
technische vragen van GroenLinks bleek dat de gemeente Midden-Groningen nog geen bestemming 
heeft voor de grond die vrijkomt. Het idee is om dit in te zaaien met gras.  

 

Vanuit de vereniging waren verschillende wensen. Eén van deze wensen was om de jongste twee 
kleedkamers (kleedkamers 7 en 8) te laten staan voor opslag van materialen. Deze motie dient om 
hier gehoor aan te geven en aan de raad voor te leggen. De motie is in samenwerking met de 
vereniging zelf tot stand gekomen.  

 



 

 

Hoogezand , 29 september 2022 

Namens de fractie (s)  
 
GroenLinks, 
Roshano Dewnarain 
 
D66 
Yannick Lutterop 
 
SP 
Joke Lesman 
 
PvdA, Thea van der Veen 
                                  

 

   overgenomen 

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

                                verworpen                                                

 

fracties voor: 

 

fracties tegen:  

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 september 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. 


