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GBD Doetinchem

Motie "Achterhoeks voor de allerkleinsten"

De Raad van Doetinchem, bijeen op 1~juli 2019;

overwegende dat:

- woensdag 10 oktober 2018 het convenant Nedersaksisch ondertekend is door de minister
van Binnenlandse Zaken en de vertegenwoordigers van de Nedersaksische overheden om zo
vast to leggen dat Nedersaksisch een wezenlijk, volwaardig en zelfstandig onderdeel vormt
van de taalsystematiek binnen Nederland.;

- hierbij afgesproken is dat het van belang is om het imago van de streektaal en de
gebruiksmogelijkheden to stimuleren en to versterken, zodat oudere generaties gemotiveerd
worden om hun taal aan jongeren door to geven en dat jongeren ervoor open staan om de
taal to leren en to gebruiken;

- het gebruik van het huidige Nedersaksisch in zijn hoofdvarieteiten, het functioneren
als levendig communicatiemiddel en de verzorgde gebruikmaking in het bestuurlijk verkeer
en in culturele uitingen van belang zijn voor de eigen cultuur en identiteit;

- het leren van taal start vanaf de geboorte;
- ieder kind dat in de gemeente Doetinchem geboren wordt kennis zou moeten maken met de

taal waarin de d'ran mentaliteit van onze regio vervat is;
- ieder pasgeboren kind dat ingeschreven wordt bij de gemeente Doetinchem het

prentenboek'Welkom in Doetinchem' cadeau krijgt.;
- Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL), kosteloos, zal zorgen voor een vertaling.

verzoekt het college:

1. om het prentenboek `Welkom in Doetinchem' met behulp van de vertaalservice van ECAL to
laten vertalen in het Achterhoeks.;

2. om bij herdruk van het boek de nieuwe vertaalde versie to gebruiken naast het huidige boek
en dat ieder pasgeboren kind dat ingeschreven wordt op het stadhuis een van beide
prentenboeken cadeau krijgt.

en gaat over tot de orde van de dag
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Bijlage: d otie in het Achterhoeks
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GBD Doetinchem

Motie "Achterhooks veur de allerkleinsten"

De Raod van Durkum, bi-j mekare op 1E~juli 2019;

aoverwae~ende dat:

- woensdag 10 oktober 2018 't convenant Nedersaksisch ondertekend is deur de minister van
Binnenlandse Zaken en de verteggenwoordigers van de Nedersaksische aoverheden umme
zo vaste to leggen dat Nedersaksisch een wezenlijk, volwaerdig en zelfstandig onderdeel
vormt van de taalsystematiek binnen Nederland.;

- hierbi-j af-esprokken is dat `t van belang is umme 't imago van de streektaal en de
gebruuksmeugelijkheden to stimuleren en to verstarken, zodat oldere generaties emotiveerd
wordt umme eure taal aan jongeren deur to geven en dat jongeren 't weer mooi vindt umme
de taal to leren en to gebruken;

- het gebruuk van 't huidige Nedersaksisch in ziene varieteiten, het functioneren
as laevendeg communicatiemiddel en de verzorgde gebruukmaking in het bestuurlijk verkeer
en in culturele utingen van belang bunt veur de eigen cultuur en identiteit;

- het leren van taal begunt vanaf de geboorte;
- ieder kind dat in de gemeente Durkum geboren wordt kennis zol motten maken met de taal

waorin de d'ran mentaliteit van unze regio vervat is;
- ieder pasgeboren kind dat in-eschreven wordt bi-j de gemeente Durkum `t prentenbook

'Welkom in Durkum' cadeau krig.;
- Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL), kosteloos, zal zorgen veur de vertaling

vrog't college:

1. dat 't prentenbook'Welkom in Durkum' met holpe van de vertaalservice van ECAL vertaald
wordt in het Achterhooks.;

2. dat bi-j herdruk van het book de ni-je vertaalde versie gebruukt wordt naost het huidige
book en dat ieder pasgeboren kind dat in-eschreven wordt op het stadhuus een van beide
prentenbeuke cadeau krig.

en geet ovver tot de orde van de dag
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