WEZENBEEK

Motie 1 is met 16 stemmen voor (ChristenUnie, PvdA, VLP, SP, Burger Belangen Roosendaal,
ChristenUnie, D66 en Wezenbeek) en 18 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA,
GroenLinks) verworpen.

Motie 1. Holocaustmonument in Roosendaal
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 4 april 2019, gehoord hebbende de
beraadslaging over het Raadsvoorstel ’75 jaar bevrijding Roosendaal’;

Overwegende dat:
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) een oproep doet aan gemeenten om zich op
te geven voor een Lokale Holocaust Herdenking op 27 januari 2020 (dag van de jaarlijkse
Internationale Holocaust Memorial Day), mede geïnitieerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei;
Roosendaal één van de gemeenten in Nederland is waar burgers slachtoffer zijn geworden van
de Holocaust;
Op andere manieren en plekken in onze gemeente herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog
en vooral herinneringen aan de getroffenen tastbaar gemaakt zijn;
Het Roosendaalse holocaust verleden geen speciale aandacht heeft gekregen in het
Raadsvoorstel 75 jaar bevrijding Roosendaal;
We moeten blijven herinneren en dat het belangrijk is dat het verhaal verteld blijft worden;
Dit een uniek project is omdat nog nooit eerder op hetzelfde moment in alle betrokken
Nederlandse gemeenten is stilgestaan bij de Holocaustslachtoffers, wat een ‘boost’ geeft aan de
educatie over het holocaustverleden van de gemeente voor zowel jong als oud;
Er gezocht zal moeten worden naar een passende plek voor dit monument in de gemeente
Roosendaal;

Constaterende dat:
▪
▪

Het lokale holocaustmonument een permanent monument voor de gemeente Roosendaal
betreft en waardevol is voor de volgende generaties wat betreft de overdracht van kennis;
De portefeuillehouder in de commissievergadering van 21 maart 2019 naar voren heeft gebracht
dat de kosten van 2000-2500 euro op zich geen belemmering vormen;

Verzoekt het college:
1. De gemeente Roosendaal als deelnemer aan te melden bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei voor
de Lokale Holocaust herdenking in 2020;
2. Samen met bijvoorbeeld de voormalige initiatiefnemer van de realisatie van de Stolpersteine in
Roosendaal een mooie invulling te geven aan de Lokale Holocaust herdenking in januari 2020;
En gaat over tot de orde van de vergadering,
Namens,
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader
SP, Wendy Beens-van Zundert
Wezenbeek, Jac Wezenbeek
Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt
D66, Annelies Homma

