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AMENDEMENT

Voorstel nr. : Agendapunt 8 / Raadsvoorstel 2022-34

Onderwerp: Raadsvoorstel 2022-34, Kadernota 2023-2026, Stimuleren nieuwe evenementen

De raad van de gemeente Nederweert in vergadering bijeen op 5 juli 2022

Toelichting: 

Onze gemeente heeft een lange historie van kleinschalige en doorgegroeide evenementen. De eigen 
inwoners en verenigingen bedenken en organiseren dit zelf sinds jaar en dag. 

Jongeren ondervinden sinds de coronacrisis meer mentale gezondheidsklachten. Het opdoen van 
nieuwe ervaringen draagt positief bij aan de mentale gezondheid van iedereen. Het informeel samen 
komen van inwoners komt de gemeenschapszin ten goede. De Corona periode was geen 
gemakkelijke tijd voor nieuwe evenementen. 

Vanaf januari 2023 stellen we €500 per maand beschikbaar voor inwoners die een nieuw idee voor 
een evenement hebben en dat zelf ten uitvoer willen brengen. Een inspiratielijst met ideeën is 
toegevoegd als bijlage. 

In 2022 maken wij de mogelijkheid bekend bij al onze inwoners zodat ze op tijd kunnen starten met 
het ontwikkelen van ideeën. In 2023 maakt de gemeente iedere maand via haar eigen 
communicatiekanalen bekend welk idee gekozen is. De gemeente ondersteunt de promotie van het 
nieuwe evenement in Nederweert door het tijdig aan te kondigen én er verslag van te doen.

De voorwaarden voor selectie van een idee zijn:
• het evenement is niet eerder uitgevoerd in Nederweert
• het evenement heeft geen winstoogmerk 
• het evenement is toegankelijk voor al onze inwoners 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In de begroting van 2023 € 6.000 op te nemen voor bovenstaand initiatief. 

Ondertekening en naam:

Charlot Koppen, CDA Nederweert
Martin van Montfort, D66 Nederweert
Jan van Nierop, Nederweert Anders
Marieke Manders, GroenLinks Nederweert
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Bijlage: Inspiratielijst voor mogelijke nieuwe evenementen in Nederweert

• Springkussen festival voor de kids in het park
• Karaoke wedstrijd met Limburgse Liedjes 
• Markt met hapjes, dans en muziek uit verschillende landen
• Een borrelavond voor singles 
• Graffiti avond bij een slooppand
• Een kernen 5-kamp competitie 
• Silent Disco voor Senioren 
• Een feest voor en door de LHBTI+ gemeenschap 
• Workshop voor tieners door een bekende YouTuber / TikTokker
• Streetart-wedstrijd met stoepkrijt op een plein
• Welke 100 inwoner kan van €5 in een maand minimaal €100 maken? 
• Fotowedstrijd 
• Een schoolbord voor positieve spreuken op het horecaplein 


