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Viering 75 jaar bevrijding Weert

Voorstel
1. In te stemmen met het plan van de stichting Gran Fiësta voor de viering en

herdenking van 75 jaar bevrijding van Weert op 21 en 22 september 2019
2. Voor de uitvoering van dit plan een bedrag beschikbaar te stellen van € 4O.OOO

Inleiding
In de periode 2Ot9-2020 (concreet van 1 september 2019 t/m 5 mei 2020) wordt 75 jaar
bevrijding van Limburg groots gevierd. Omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is, wil de
provincie dit op een onvergetelijke manier vieren. Voor innovatieve bovenlokale projecten
konden rechtspersonen en natuurlijke personen (niet zijnde gemeenten) tot en met 30
november 2018 aanvragen bij de provincie indienen voor medefinanciering. Voor kleinere
projecten kan de gemeente nog tot I mei 2019 één voucher voor een bedrag van
maximaal€ 5.000 bij de provincie aanvragen.
De stichting Gran Fiësta heeft in november 2018 een aanvraag voor medefinanciering bij
de provincie ingediend voor een groots opgezet plan ter viering en herdenking van de
bevrijding van Weert op 21 en 22 september 2019. Over dit plan gaat dit collegevoorstel.

Beoogd effect/doel
75 jaar vrijheid en bevrijding herdenken, doorgeven en onvergetelijk vieren

Argumenten

Het is een allesomvattend, samenhangend en historisch verantwoord 2-daags programma
dat naast viering uit herdenking van de bevrijding van Weert bestaat
Aanvankelijk zouden de stichtingen Gran Fiësta en Wieert Amezieertj samen de
coördinatie over de viering en herdenking van 75 jaar bevrijding van Weeft gaan doen.
Over hun plannen hebben beide stichtingen eind vorig jaar een presentatie in uw college
gehouden. Hierop is het programma bijgesteld, door het programma-onderdeel op de
Markt inclusief de te maken film te schrappen. Voofts heeft de stichting Gran Fiësta zich

Afdellng

Naam opsteller voorstel

Portefeui I lehouder

CS - Concernstaf

Ton Lemmen
(0495-575442)

drs. G.J.W. (Geert) Gabriëls

B&W-voorstel:
DJ-680635

Zaaknummer:
680632

Pu blicatie:
ar

S B W

GG

W

MvdH

W

TG

W

WvE

W

PS

akkoord

bespreken

18 februari 2019

Soort besluit: Besluit college o2-?,ot

Weert,

In te vullen door het B&W secretariaat:
! Akkoord
! Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder

! Niet akkoord
q Gewijzigde versie

! A-stuk
I B-stuk
tr C-stuk

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 3
Pagina 1

¡ Anders, nl.:
Beslissing ¿.a., 2L .o2-.":c3



bereid getoond de volledige coördinatie op zich te nemen. Samen met het Comité
Bevrijding en Herdenking Weeft, de stichting Wounded Warriors, gemengd koor Vivace,
BigbandSl en de kerkelijke harmonie St. Joseph 1880 wil de stichting Gran Fiësta een

allesomvattend, samenhangend en historisch verantwoord 2-daags programma neer
zetten. Dat programma bestaat, naast de viering, uit de herdenking van de bevrijding van
Weert 75 jaar geleden. Zo staat zaterdag 21 september in het teken van de viering en

staat zondagmorgen 22 september in het teken van de herdenking. Die zondag is bewust
voor de ochtend gekozen vanwege het feit dat die middag in de binnenstad hct cvcncmcnt
Cultureel Lint plaatsvindt.
Het 2 daags programma bestaat uit de volgende onderdelen.

Aankleding in het weekeinde van 2L en22 september
. Weert de sfeer van 22 september 1944 uit te laten ademen
. straten en gevels te versieren met vlaggetjes, vlaggen en wimpels
. etalages/panden aan te kleden met foto's uit de oorlogsperiode.

Activiteiten op zaterdag 21 september overdag in de vorm van:
. kinderplein met spelen uit die tijd
. educatieve speuftocht over de oorlog
r groot reenactment kampement op Centrum Noord met demo's en gevechten en

groepen die door de binnenstad lopen
. bevrijdingsoptocht (o.a. met legervoertuigen) door de binnenstad vergezeld door

muziekgezelschappen.
Bevrijdingsfestival op zaterdagavond 2 1 september

. live muziek van Nederlandse topartiesten op het evenemententerrein Centrum-
Noord.

Expositie over oorlog en bevrijding vanaf 20 september
¡ in samenwerking met het Erfgoedcluster van de gemeente en war mogelijk het

oorlogsmuseum Overloon.
Herdenking op zondagmorgen 22 september

. ceremonie i.s.m. het comité BevrUding en Herdenking Weeft

. hijsen van de vlag, toespraken en kranslegging rondom het monument aan de

Suffolkweg.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De gevraagde financiële bijdrage vanuit de gemeente Weert bedraagt € 40.000,-
Dit bedrag kan gedekt worden uit het jaarlijks beschikbaar gestelde bedrag van € 150.000
vanuit het programma "Weert Koerst op verbinding;2Ot8-2O22".
Op dit budget ligt voor 2019 al een claim van € 17.500 ten behoeve van het evenement
"sterkste Man van Nederland". Over eventuele verdere claims op het resterend deel van
deze € 150.000 komen separate collegevoorstellen.
Ten behoeve van deze gezamenlijk activiteiten rondom de viering en herdenking zullen
we bij de provincie een voucher van € 5.000 aanvragen waardoor er per saldo slechts
€ 35.000 aan het grote evenementenbudget onttrokken hoeft te worden.

Duurzaamheid
In dit stadium nog niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Zodra de gevraagde overheidsbijdrage bekend is kan de stichting vol van start gaan en

zullen ze samen met het Comité Bevrijding en Herdenking Weeft, de stichting Wounded
Warriors, gemengd koor Vivace, BigbandSl en de kerkelijke harmonie St. Joseph 1880
verder inhoud aan de voorbereidingen geven. Ook zal de stichting dan via het Centrum-
management de verbinding gaan maken met de ondernemers in de binnenstad. De

stichting staat open voor allerlei vormen van samenwerking rondom dit evenement.
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Com mu nicatie/ participatie
De stichting wordt schriftelijk over het besluit van uw college op hun verzoek om een
financiële bijdrage vanuit de gemeente geïnformeerd.
De stichting neemt de PR en communicatie rondom het evenement zelf ter hand.

Overleg gevoerd met
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Extern
¡ De stichting Gran Fiësta
. De stichting Wieert Amezieeftj

Bijlagen:
. Powerpointpresentatie stichting Gran Fiësta
. Begroting van het evenement

Marcel van de Luijtgaarden afdeling financiën
Hans Jansen en Marianne van de Ven afdeling OCSW
Frank Speet team communicatie
Huub van Buggenum afdeling OG/WH
May Steen vergunningverlening afdeling WH
Jac Lemmens Erfgoedcluster
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