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Motie vreemd aan de orde van de dag
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De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 16 december 2019;

Overwegende, het navolgende:
In 2019-2020 vieren wij dat ons land 75 jaar geleden werd bevrijd. Afgelopen zaterdag
hebben we in de Helderse Courant kunnen lezen over de activiteiten die in dat kader in
Den Helder zullen worden ontplooid. Zo worden er, net als in de rest van Nederland,
onder andere Vrijheidsmaaltijden georganiseerd.
De kern van de Vrijheidsmaaltijd is een bijzondere ontmoeting aan de eettafel, waarbij
de gasten tijdens de maaltijd over historische en maatschappelijke thema's als vrijheid
en onvrijheid spreken; thema's waar je niet dagelijks bij stilstaat en waar je bij uitstek
op Bevrijdingsdag aandacht aan kan geven.
De Vrijheidsmaaltijd staat daarnaast in het teken van verbinding en is bedoeld om
bijzondere ontmoetingen aan de eettafel te stimuleren. Het brengt mensen samen die
niet elke dag met elkaar aan tafel zitten.
In Den Helder worden de Vrijheidsmaaltijden gecoördineerd door de Stichting 4 en 5 mei
Den Helder. Het is de bedoeling dat de maaltijden volledig worden gefaciliteerd. Zowel
het eten als de borden, bestek, tafelaankleding en bediening worden verzorgd door
leerlingen van Scholen aan Zee en Atlantis Handelshuis (in samenwerking met regionale
aanbieders van producten).
De maaltijden draaien dus om vrijheid en om verbinding. Dat zijn juist voor ons als
democratisch gekozen volksvertegenwoordigers belangrijke kernwaarden. Het zou
daarom een mooi gebaar zijn als raadsleden een bijdrage willen leveren om deze
Vrijheidsmaaltijden tot een succes te maken.
Wij hebben het afgelopen jaar al laten zien dat wij als raad op 4 mei en 15 augustus
verbinding willen uitstralen, ipv verschillen benadrukken. Dat is natuurlijk bij de viering
van onze bevrijding en onze vrijheid evenzeer van toepassing. De aankomende
Kerstdagen zijn bij uitstek ook een periode van saamhorigheid en verbinding. Vandaar
dat we juist in deze dagen voor Kerst als raad verbinding willen laten zien door het
volgende uit te spreken;

Spreekt uit, dat
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