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Geachte leden van de Raad, 

 

In december 2018 en maart 2019 heb ik u geïnformeerd over het programma 75 jaar bevrijding in 

onze gemeente. Voor de verwezenlijking van het programma hebben burgemeester en wethouders 

een bedrag van € 70.000 uit de reserve evenementen vrijgemaakt. Daarnaast verleende de Provincie 

Limburg een subsidie van € 5.000.  

 
Activiteiten 75 jaar bevrijding 
Bijna een jaar lang hebben door de hele gemeente heen activiteiten plaatsgevonden die herinneren 
aan de oorlogen van toen en nu. Ook werd het leven in vrijheid op bijzondere wijze gevierd. Dertig 
verschillende organisaties en personen hebben zich enthousiast en met passie ingezet om een 
veelzijdig en breed programma samen te stellen. Zo werd er bijvoorbeeld een speciaal Valkenburgs 
bevrijdingslied gecomponeerd, waren er speciale voorstellingen in het Openluchttheater, vond er 
een indrukwekkende expositie in de Post plaats, kon men overnachten in de schuilkelder van de 
Gemeentegrot en kan men nu nog steeds door de hele gemeente heen een route lopen langs 
plaatsen die met foto’s herinneren aan de oorlogsdaden. Apotheose was het bevrijdingsfeest dat op 

vrijdag 13 september 2019 in de hele gemeente samen met onze veteranen gevierd werd.  

Uit de reacties van de veteranen en hun begeleiding valt te concluderen dat zij de ontvangst in 

Valkenburg aan de Geul als zeer warm hebben ontvangen.  

Evaluatie 
Voor een uitgebreid verslag verwijs ik u naar de bijgevoegde evaluatienota. Daarnaast werkt het 
Platform Wereldburgerschap momenteel aan een fotoboek waarmee zij de activiteiten nog eens – op 
indrukwekkende wijze – naast elkaar zetten. Het zal als afsluiting van ons bevrijdingsprogramma 
begin mei 2020 worden gepresenteerd. Gelet op de corona maatregelen zal dit een digitale 
presentatie zijn. Ook hebben we de komst van de nationale VE Express op 1 mei 2020 naar onze  
gemeente vanwege de corona maatregelen moeten afzeggen. 

Budget reserve evenementen 
Het budget dat burgemeester en wethouders zoals voornoemd uit de reserve evenementen hebben 

geput, is niet toereikend geweest. Als oorzaken voor deze overschrijding kunnen genoemd worden: 

a. Het aantal veteranen, hun familie en begeleiders was hoger dan verwacht. Daarnaast namen 
ze ook aan meer activiteiten op meer dagen deel. De kosten van het verblijf in onze 
gemeente kwamen voor onze rekening; 

b. Extra kosten voor het bevrijdingsfeest als gevolg van veiligheidsmaatregelen, podium, geluid 
en professionele begeleiding; 

c. Extra kosten als gevolg van de promotie en de aankleding van de gemeente. Zo werden er 
lantaarnpaalbanieren aangeschaft, werd een speciale website ontwikkeld en was er gratis 
huis-aan-huis informatie; 

d. Voor de aanschaf van diverse foto’s die voor onder andere de fotoborden in het centrum en 

de kernen geplaatst zijn, moest onvoorzien toch betaald worden. 

  



Het totale overzicht van de kosten per onderdeel ligt voor de leden van de gemeenteraad ter inzage 
in de fractiekamer. Het extra bedrag dat nodig is ter dekking van alle kosten, i.c. € 14.208 wordt 

eveneens geput uit de reserve evenementen.  

Met meer dan 22 verschillende onderdelen en de uitgifte van enkele boeken die aan de oorlogstijd 
herinneren mogen we trots zijn op de wijze waarop de bewoners van Valkenburg aan de Geul de 

oorlogstijd hebben herdacht en hun vrijheid hebben gevierd. 
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