Motie 2 is met 22 stemmen voor (VVD, PvdA, VLP, SP, GroenLinks, Burger Belangen Roosendaal,
ChristenUnie, D66 en Wezenbeek) en 12 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, CDA) aangenomen.

Motie 2. ‘Audiovisueel document’
De gemeenteraad van Roosendaal, in vergadering bijeen op donderdag 4 april 2019, gehoord
hebbende de beraadslagingen over het raadsvoorstel ’75 jaar bevrijding Roosendaal’,
Overwegende dat:
• 75 jaar vrijheid uniek is;
• Vrijheid niet vanzelfsprekend is;
• Sinds de Tweede Wereldoorlog iedere dag militairen, diplomaten, politie, veiligheidsdiensten en
overheden dagelijks werken aan onze vrijheid en veiligheid;
• Deze inspanning soms zichtbaar, maar soms ook onzichtbaar is voor het publiek;
• De mensen die uit eigen ervaring kunnen vertellen over de Tweede Wereldoorlog reeds op zeer
gevorderde leeftijd zijn;
Van mening zijnde dat:
• Onze vrijheid gevierd moet worden en de strijd die daarvoor geleverd is herdacht moet worden;
• De verhalen van de mensen die werken aan onze vrijheid, gewerkt hebben aan onze vrijheid of
meegemaakt hebben hoe het is om zonder deze vrijheid te leven verteld mogen en moeten
worden;
• Een persoonlijk verhaal dat wordt verteld door de mensen die de afgelopen 75 jaar gewerkt
hebben aan onze vrijheid of de mensen die de oorlog hebben meegemaakt duidelijker
binnenkomt, de menselijke kant laat zien;
• Deze verhalen juist verteld moeten worden vanwege de voortdurende actualiteit van de
broosheid van onze vrede en vrijheid;
• Iedereen, van jong tot oud, moet weten hoe waardevol onze vrede en vrijheid is;
• De mensen die aan onze vrijheid werken of gewerkt hebben het verdienen in het zonnetje gezet
te worden;
• Een audiovisueel document op toegankelijke wijze de huidige generaties, iedere generatie na de
Tweede Wereldoorlog, op persoonlijke wijze kennis laat nemen van deze verhalen;
Verzoekt het college:
1. Een audiovisueel document te maken, bestaande uit losse, persoonlijke verhalen, waarin
Roosendaalse ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog, veteranen toen tot nu en alle andere
mensen die dagelijks werken aan vrede en veiligheid hun verhaal vertellen en hun ervaringen
delen;
2. Dit audiovisueel document beschikbaar te stellen aan alle onderwijsinstellingen binnen onze
gemeente en daarnaast op vrij toegankelijke kanalen te publiceren voor het algemeen publiek;
En gaat over tot de orde van de vergadering,
D66, Harm Emmen
VLP, Arwen van Gestel
PvdA, Karim Ahlalouch

