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Aan de Raad,

Aanleiding
In 2019 is het 75 jaar geleden dat West-Brabant is bevrijd, na zware gevechten in de Slag om de 
Schelde. Met name in Welberg en Dinteloord zijn tijdens deze laatste oorlogsdagen veel slachtoffers 
gevallen. De Tweede Wereldoorlog leeft nog steeds bij grote groepen van onze bevolking. Ook de 
jeugd wordt actief betrokken bij herdenking en herinnering.

Voorbereiding
Op initiatief van de burgemeester is eind februari 2018 een bijeenkomst georganiseerd waarvoor 
zoveel mogelijk verenigingen uit de gemeente waren uitgenodigd. Doel was mee te denken over een 
gepaste herdenking van de bevrijding. Uit deze bijeenkomst is een werkgroep voortgekomen van ca. 
tien vertegenwoordigers uit bijna alle kernen van Steenbergen, met ambtelijke ondersteuning vanuit 
de gemeente. De leden van de werkgroep hebben de eigen achterban en omgeving opgeroepen 
met initiatieven te komen in het kader van 75 jaar bevrijding en heeft vervolgens op basis van alle 
aangedragen activiteiten een programma samengesteld. Later hebben zich ook nieuwe mensen bij 
de werkgroep aangesloten zodat deze nu veertien leden telt.

Programma
Uitgangspunt is dat de verenigingen zelfde activiteiten uitvoeren die zij aandragen waarbij de 
werkgroep zorgt voor afstemming en coördinatie, en de gemeente de benodigde financiering 
coördineert. Bijna iedere kern heeft een of meer activiteiten aangedragen zodat het programma zich 
over de hele gemeente uitstrekt, in de periode september 2019 tot begin mei 2020. Bij sommige 
activiteiten zijn groepen of personen uit verschillende kernen betrokken.

Het programma is bijna gereed, de hoofdlijnen zijn al bekend. Het programma start op 19 
september met de herdenking van de vliegeniers Gibson en Warwick die op die datum zijn 
neergestort, kent een concentratie in oktober en begin november, met de officiële herdenking bij de 
klok van Welberg als sluitstuk. Daarna zijn er nog twee concerten op 4 en 5 mei 2020.

Voor iedere inwoner is er iets te beleven ofte bezoeken. Naast de herdenkingen bijvoorbeeld 
concerten, tentoonstellingen, een wandeling en een toertocht met historische voertuigen. Voor de 
jeugd is er een theaterstuk en een game met als thema Tweede Wereldoorlog.

Financiën
De kosten van het totale programma vallen binnen het budget dat daarvoor in 2019 en 2020 is 
gereserveerd.
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Lancering programma
Omdat het programma nog niet helemaal rond is, is het nog niet bij deze raadsmededeling gevoegd. 
In overleg met de portefeuillehouder (Wilma Baartmans) en de voorzitter van de werkgroep (Angelo 
Somers van Stichting Bevrijdingsmonumenten Welberg) komt er in januari een officiële lancering 
van het programma.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,

Belt, MBA
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