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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De activiteiten voor het vieren van 75 jaar vrijheid, waaronder een uitgebreid Bevrijdingspop.
Inleiding
In 2019 en 2020 herdenkt Nederland het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog 75 jaar
geleden. Ook in Heerhugowaard leeft dit onderwerp, er komen verschillende
initiatieven/aanvragen binnen met betrekking tot het vieren van het lustrumjaar 75 jaar bevrijding.
In deze raadsinformatiebrief informeren wij u graag over de verschillende activiteiten in
Heerhugowaard m.b.t. 75 jaar bevrijding.
Kernboodschap
Landelijke doelstellingen viering 75 jaar vrijheid
75 jaar bevrijding, we vieren dat we sinds de Tweede Wereldoorlog weer in vrijheid leven, in het
besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties. Het
Nationale Comité 4 en 5 mei heeft voor deze lustrumviering een viertal doelstellingen opgesteld;
1. In alle gemeenten verhalen over oorlog en vrijheid – zowel historische als actuele –
ophalen en brengen;
2. In alle gemeenten en op alle scholen het gesprek op gang brengen over de betekenis van
de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding en vrijheid voor nu en voor de toekomst;
3. Vergroten van het besef dat 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog vrijheid nog steeds
kwetsbaar is en inzet vraagt van iedereen;
4. Herdenken en vieren versterken door nieuwe tradities te stimuleren, passend bij de tijd en
de nieuwe generatie.
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Activiteiten in Heerhugowaard t.b.v. viering 75 jaar vrijheid
Ook Heerhugowaard kent veel geschiedenis en verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Door stil
te staan bij dit lustrumjaar worden ook de Heerhugowaardse verhalen levend gehouden en
doorverteld. Dit is een extra goed moment om de vrijheid te vieren in onze gemeenschap.
De activiteiten die in Heerhugowaard plaatsvinden ter viering van 75 jaar bevrijding worden door
het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Stichting 4 en 5 mei Heerhugowaard en Stichting
Bevrijdingspop georganiseerd.
1. Vanuit het Nationaal Comité 4 en 5 mei wordt het monument Levenslicht verspreid over
de gemeentes in Nederland waar Joden, Roma en Sinti zijn vervolgd of ondergedoken
hebben gezeten. Ook Heerhugowaard heeft hieraan deelgenomen van 22 januari tot en
met 2 februari.
2. Stichting 4 en 5 mei Heerhugowaard organiseert elk jaar op 4 mei de herdenkingen op De
Dreef en bij het Ravensbrück monument. Op 5 mei organiseren zij samen met lopers van
HERA dat het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar Heerhugowaard wordt gebracht.
In Heerhugowaard wordt het verspreid over verschillende locaties, onder begeleiding van
legervoertuigen.
I.v.m. de lustrumviering wil de Stichting 4 en 5 mei Heerhugowaard extra activiteiten
organiseren:
- Bevrijdingsconcert
- Uitgave van een gedichtenbundel, i.s.m. scholieren van het voortgezet- en
beroepsonderwijs
- Vrijheidslezing
- Fiets- en wandeltochten, i.s.m. Omnisport
- Gaarkeuken, i.s.m. schaatsclub De Draai
- Rondvlucht met dropping voor kinderen
3. Bevrijdingspop wordt jaarlijks georganiseerd op het Raadhuisplein. In verband met het
jubileumjaar heeft de organisatie, die voornamelijk uit vrijwilligers bestaat, de wens geuit
om het op het Stadsplein te organiseren. Het Stadsplein is het presentatieplein naast het
gemeentehuis en is de meest geschikte ruimte om een evenement met deze betekenis
en van deze omvang te faciliteren. Het is de wens van zowel het 4/5 mei comité als van
de stichting Bevrijdingspop om het op deze locatie te vieren. Het college is ingegaan op
het verzoek, Bevrijdingspop zal dit jaar, indien de vergunningaanvraag goed verloopt,
plaatsvinden op het Stadsplein. Stichting Bevrijdingspop zorgt naast Bevrijdingspop ook
dat de vrijmarkt, de kinderactiviteiten en de oldtimers- en legervoertuigenshow
georganiseerd worden. Stichting Bevrijdingspop trekt samen op met Stichting 4 en 5 mei
Heerhugowaard om alle activiteiten op 5 mei vanaf het Stadsplein te laten plaatsvinden.
Consequenties
De extra activiteiten worden vergoed vanuit het collegebudget. Daarnaast is het
deelsubsidieplafond 2020 voor ‘Culinair’ aangewend om de uitbreiding van Bevrijdingspop op het
Stadsplein mogelijk te maken.
Communicatie
Omdat het begrijpelijk is dat de raad graag op de hoogte is van de feestelijkheden rondom 75
jaar vrijheid wordt er een overzicht gemaakt van de verschillende festiviteiten en de
aanwezigheid van de collegeleden bij de festiviteiten. Dit overzicht wordt gecommuniceerd via
het nieuws van de dag als de verschillende data bekent zijn.
Vervolg
De uitvoering van de activiteiten ligt in handen van de Stichting Bevrijdingspop en de Stichting 4 en 5
mei Heerhugowaard. Stichting 4 en 5 mei wordt op onderdelen ondersteund door de gemeente.
Daarnaast zal in overleg met de afdeling communicatie via diverse kanalen de nodige aandacht
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worden besteed aan de activiteiten op 5 mei. Praktische informatie met betrekking tot
bezoekersstromen worden tijdig in beeld gebracht.
Voor het evenement Bevrijdingspop moet nog een vergunningaanvraag worden ingediend.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase

