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Aan de Raad, 

In de maanden mei en juni worden op veel plaatsen in het land activiteiten ontwikkeld die in relatie staan 
tot de krijgsmacht. Gedoeld wordt op Bevrijdingsdag en de Nationale Veteranendag. Het viel de 
burgemeester op, dat daarvan in onze gemeente geen sprake is. In zijn nieuwjaarstoespraak gaf hij aan 
dit jaar als centraal thema te willen meegeven: "Samen initiatieven steunen en verbindingen maken". Met 
dat thema als uitgangspunt heeft hij de eerste zes maanden van dit jaar vooral ook gekeken naar hoe het 
in onze gemeente staat met de verbindingen. Eind april en begin mei staan sowieso in ons hele land in 
het teken van verbinding. Verbinding met ons Koningshuis op de verjaardag van Zijne Majesteit en 
verbinding op de 4 e mei met een ieder die sinds de Tweede Wereldoorlog in zijn of haar eigen kring, 
familie of vrienden, waar ook ter wereld heeft verloren in de strijd tegen overheersing of onderdrukking. 
Diezelfde verbondenheid had hij ook verwacht in onze gemeente te herkennen op de 5e mei, onze 
nationale Bevrijdingsdag en op 25 juni, de Nationale Veteranendag. 

Onze gemeente kent inderdaad geen traditie op het gebied van festiviteiten op Bevrijdingsdag dan wel in 
het kader van de Nationale Veteranendag. De gedachte is ontstaan om daarin verandering aan te 
brengen. Maar alvorens daarin daadwerkelijk actie te ondernemen heeft de burgemeester een kleine 
enquête gehouden onder 'onze' inwoners/veteranen. Gevraagd is wat zij van het idee vonden om een 
lokale Veteranendag te organiseren en, zo zij dat een goed idee vonden, of zij daar dan zelf ook 
daadwerkelijk aan zouden deelnemen. De respons op de enquête was groot. Er kwamen 71 reacties 
binnen. Slechts 16 veteranen gaven aan geen belangstelling te hebben voorzo'n dag. Vierenveertig 
veteranen reageerden uiterst positief; zij zouden zeker deelnemen aan een lokale Veteranendag zo die 
wordt georganiseerd. De andere 11 waren positief over een eventueel initiatief, maar lieten zich niet uit of 
zij ook daadwerkelijk zouden deelnemen. 

Een Steenbergse Veteranendag zou kunnen bestaan uit een bijeenkomst op het gemeentehuis, ergens 
rondom dat datum dat ook de Nationale Veteranendag (juni) wordt gevierd. De burgemeester treedt dan 
op als gastheer namens de gemeente. Naast een voor veteranen aansprekende gastspreker willen we 
zo'n bijeenkomst vooral laten bestaan uit een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en elkaar te spreken. 
Bijvoorbeeld tijdens een traditionele Indonesische maaltijd, een 'blauwe hap'. Het ligt dan voor de hand 
om ook te kiezen voor de vrijdagmiddag tussen 12.30 uur en 15.00 uur als moment waarop zo'n 
bijeenkomst kan plaatsvinden. 



Wij menen dat een lokale Veteranendag uitstekend past binnen ons streven om meer aandacht te 
besteden aan onze 'recente' geschiedenis, de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog en in bijzonder het 
belang van de Slag om de Schelde. Een slag die van groot belang was voor het verwerven van de vrijheid 
in grote delen van België, de provincie Zeeland en Westelijk Noord-Brabant. Bovendien past zo'n 
veteranendag prima in het thema dat de burgemeester aan dit jaar meegaf 'Samen initiatieven steunen 
en verbindingen maken'. 

Natuurlijk hebben wij overwogen dat het jaarlijks terugkerend organiseren van zo'n lokale Veteranendag 
primair geen basistaak voor gemeenten is; daarom zal tijdens de eerste lokale Veteranendag die wij in 
2017 gaan organiseren, onder de dan aanwezigen worden gepolst of er veteranen zijn die vanaf 2018 de 
organisatie op zich willen nemen waarbij locatie en budget van gemeentewege beschikbaar wordt 
gesteld. Er zijn inmiddels contacten gelegd met één van hen. Hij blijkt regiocoördinator te zijn bij het 
Veteraneninstituut. 

In onze vergadering van 6 september jongstleden hebben wij besloten om de lokale Veteranendag 2017 
te houden op vrijdag 23 juni 2017 van 12.30 uur tot 15.00 uur. Uiteraard bent u bij deze reeds uitgenodigd 
om daarbij aanwezig te zijn. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de locoseçrętaris, dę burgemeester, 

ogers den BęiT MBA R.P 
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