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Onderwerp: Meer vertier en plezier

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 16 februari 2022,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. het aanbod aan nachthoreca in onze gemeente beperkt is;
2. een beperkt aanbod zorgt voor topdrukte en soms onveilige situaties in de beschikbare 

uitgaansgelegenheden;
3. onze jongeren nu noodgedwongen uitwijken naar nachthoreca in omliggende gemeenten;
4. onze jongeren behoefte hebben om elkaar weer te gaan ontmoeten in het uitgaansleven 

binnen de Noordoostpolder,

van mening dat
1. de coronapandemie onze jongeren zwaar heeft getroffen;
2. de ontmoeting tussen jongeren in het uitgaansleven van groot belang is in hun ontwikkeling 

richting volwassenheid;
3. onze jongeren elkaar weer mogen gaan ontmoeten in het uitgaansleven;
4. wij als gemeente een verantwoordelijkheid dragen als het gaat om het welzijn van onze 

jongeren,

verzoekt de griffie
1. om voor de nieuwe gemeenteraad (raadsperiode 2022-2026) een speciale avond te 

organiseren om de behoeften en wensen m.b.t. een breder aanbod aan nachthoreca in kaart 
te brengen, en onze inwoners en in het speciaal jongeren hier nadrukkelijk bij te betrekken

2. om in samenspraak met de agendacommissie dit onderwerp vervolgens uiterlijk najaar 2022 
te agenderen tijdens een commissievergadering

en gaat over tot de orde van de dag.
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Motie Meer vertier en plezier (WD/D66)
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