
 
 

Motie 8 is met 26 stemmen voor (CDA, Christen Unie, D66, Groen Links, Roosendaalse 
Lijst, SP, BBR en VVD) en 8 stemmen tegen (VLP, PvdA) aangenomen. 

 
Motie 8 

 
Cultuurweek voor mensen met een beperking 

 
De Gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 1 en 8 november 2018, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over het Raadsvoorstel ‘Programmabegroting 2019’;  
 
Van mening zijnde dat:  

• Iedereen in de gelegenheid moet worden gesteld om zich te kunnen ontwikkelen op cultureel 
niveau en dit niet mag worden belemmerd door het hebben van een beperking; 

 
Constaterende dat:  

• In 2018 er een week is georganiseerd voor mensen met een beperking op het gebied van sport 
namelijk de Uniek Sporten beweegweek; 

• Tijdens deze beweegweek mensen en verenigingen  met elkaar in aanraking kwamen; 

• Er een boekje is uitgedeeld, de Beweegwijzer, waarin het aanbod voor mensen met een beperking 
overzichtelijk is gemaakt op het gebied van sport; 

• Door de hele beweegweek in 2018 ongeveer dertig mensen met een beperking een plek vonden 
om te sporten. In 2017 waren dit er 29; 

• Er voor cultuur een dergelijk stimulerend initiatief mist in onze gemeente voor mensen met een 
beperking; 

• Mensen met een beperking slechts incidenteel deelnemen aan cultuuractiviteiten;  
 
Overwegende dat: 

• Het cultuurfonds in 2019 activiteiten wil ondersteunen die de cultuurparticipatie onder de algehele 
jeugd en volwassenen in Roosendaal verhogen; 

• Mensen met een beperking gebaat zijn bij een activiteitenweek waarmee ze in aanraking komen 
met culturele activiteiten; 

• Zij zich op die manier beter kunnen ontwikkelen op persoonlijk vlak; 

• Voor de persoonlijke ontwikkeling cultuureducatie net zo belangrijk is als sporten; 
 
Verzoekt het college:  

1. In beeld te brengen waar mensen met een beperking in de gelegenheid worden gesteld om mee 
te doen aan culturele activiteiten en dit in 1 overzichtelijk aanbod beschikbaar te stellen voor 
mensen met een beperking; 

2. Om in samenspraak met culturele partijen de mogelijkheden van het organiseren van een 
cultuurweek voor mensen met een beperking, analoog aan de beweegweek 2018,  te onderzoeken; 

3. De raad voor de zomer van 2019 op de hoogte te stellen van de resultaten; 
 
 
En gaat over tot de orde van de vergadering, 

 
 
GroenLinks, Christian Villée 
SP, Adriënne Maas  

 



 


