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Naar aanleiding van de ontvangen brief van de VNG inzake 75 jaar Vrijheid op 4 december 2018, en
de door u gestelde vraag hierover in de commissíe Burger op ó december, informeren wij u met deze

raadsmededeling over onze beslissing om de gevraagde €2000,- bij te dragen aan de realisatie van
een tijdelijk Holocaustmonument in Oegstgeest.
Oegstgeest is één van de 250 gemeenten (van de totale 380 huidige gemeenten) met een
Holocaustverleden, wat betekent dat Joden, Roma en Sinti tijdens de oorlog zijn gedeporteerd en
vermoord. Speciaal voor ieder van deze gemeenten ontwikkelt het Nationaal Comité een tijdelijk
Holocaustmonument dat in onze gemeente op een centrale plaats geplaatst kan worden om zo de
leegte van hen die zijn vermoord tijdelijk weer zichtbaar te maken. Alle kleine monumenten samen
vormen zo tijdelijk een nationaal monument. Het tijdelijke monument zal enkele weken in de
openbare ruimte staan. De Holocaustherdenking vindt plaats rond27 januari 2O2O.ln de loop van
het voorjaar 2OI9 zal door het Nationaal Comité 4 en 5 mei meer informatie over het tijdelijke
monument bekend worden gemaakt, bijvoorbeeld over de kunstenaar en de vorm.
Daarnaast worden wij als gemeente verzocht om de volgende activiteiten te faciliteren:
Vrijheid (1 april - 5 meí 2o2}),waarbij Oegstgeest kan worden bezocht door een
expo-trailer over de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding en vrijheid;
- de Maand van de

Vrijheidsmaaltijden, die georganiseerd worden door het Nationaal Comité 4 en 5 mei en waarvoor
een klein financieel budget wordt gevraagd.
-

wordt nader onderzocht wat de overige activiteiten betekenen en wat hierbij van ons verwacht
wordt. Daarover zullen wij u te zijner tijd verder informeren.
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