
 

 

 

TOEGANKELIJK GRONINGEN 

Let’s Gro together! 

 

Programma en Actie-punten 

 

19.30  opening door de voorzitter en spelleider, 
           Glimina Chakor, wethouder Toegankelijkheid,    
                                 Emancipatie en Duurzaamheid (Groen Links) 
 
19.35  Werkgroep Toegankelijk Groningen  
 Groningen koploper-gemeente uitvoering VN-verdrag ‘Gelijke rechten’: 
           een jaar ervaring rijker. 
           Herman en Marlieke          
 
19.40  voorstel Dovengemeenschap:  
           'Steun erkenning van de Nederlandse gebarentaal!' 
           En zorg voor ondertiteling en/of doventolken bij OOG, RTV Noord, bioscopen en  
           evenementen. 
           Leonie Bloem en Bea Bouwmeester 
 
20.00  voorstel mensen met een visuele handicap: 
           'Zorg voor veiligheid in de openbare ruimte' 
           En realiseer audioscriptie/blindentolken bij theater, film en openbare gebeurtenissen  
           zoals '75 jaar Bevrijding'. 
           Geert de Breucker 
 
20.20  voorstel mensen met een fysieke handicap 
 ’Toegankelijke (openbare) toiletten en verschoonmogelijkheden in de binnenstad' 
           Ook buiten kantoortijden en andere beperkende voorwaarden. 
           Jan van Slochteren en Herman in 't Veen 
 
20.40  voorstel mensen met een psychische handicap: 
 ‘Speelruimte voor wonen' 
           *stop de discriminatie van burgers op grond van 'verslaving'/'psychiatrie': afspraken en  
             regels maak je op gedrag, niet op categorieën burgers 
           *veilige woonplekken zoals 'hofjes' voor en andere beschutte woonlocaties voor  
             mensen die moeite hebben met de hectiek van onze samenleving 
           *'wonen model Slak': 8 à 10 verhuisbare thuisplekken voor de absolute solozeilers en  
            de rust van de buren 
           Marlieke de Jonge 
 
21.00  reactie en de samenvatting van onze wethouder Toegankelijkheid, Glimina Chakor 
 
21.15  werk aan de winkel en afspraken 
 Welke raadsleden gaan zich inzetten voor het realiseren van welke voorstellen? 
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Dat is lastig vragen aan raadsleden die om allerlei legitieme redenen op 1 november  
afwezig zijn, dus daarom kiezen we een andere strategie. Namelijk via dit verslag met de 
nodige bijlagen. 
U bent allemaal uitgenodigd om ons te helpen deze actiepunten te realiseren! 
De PvdA en de SP waren ter plaatse en actief (ere wie ere toekomt). 
D'66 en de CU hebben zich al aangemeld. 
          
21.30 ongeveer 
          Napraten met een hapje en een sapje. 
Tot een uur of 22.00 met heel veel dank aan onze gastvrije Bode-dienst! 
Applaus!!! 

 

 


