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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Met deze brief informeren wij u over de lokale initiatieven in het kader van 75 jaar vrijheid, de 
vrijheidsmaaltijden in de gemeente Tubbergen en de landelijke start van de Maand van de vrijheid op 4 april 
2020. 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 
De raad met een raadsbrief in kennis te stellen van de verschillende activiteiten in het kader van de viering 
van 75 jaar vrijheid die in de gemeente Tubbergen plaatsvinden. 
 
Toelichting 
Zoals aan u is toegezegd door burgemeester Haverkamp-Wenker informeren wij u per raadsbrief over de 
verschillende activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid in verband met haar afwezigheid bij de 
commissievergadering van 6 januari 2020. Mocht er behoefte zijn, dan geven wij graag een presentatie in de 
raadscommissie vergadering van 3 februari 2020. 
 
Activiteiten 75 jaar vrijheid 
1.    Lokale initiatieven 
2.    Vrijheidsmaaltijden in de gemeente Tubbergen 
3.    Start van de Maand van de vrijheid op 4 april 2020 in Tubbergen 
 
1.     Lokale initiatieven 
Afgelopen juni vond er een bijeenkomst in het gemeentehuis plaats waarin wij onze inwoners hebben 
geïnformeerd dat er subsidiemogelijkheden zijn voor activiteiten in het kader van de viering van 75 jaar 
vrijheid. In de periode daarna hebben wij zeven subsidieaanvragen ontvangen. Deze aanvragen zijn 
beoordeeld en het college heeft een besluit genomen over de toekenning van de subsidies. Er wordt onder 
ander geld beschikbaar gesteld aan het Canisius waardoor zowel basisschool leerlingen als middelbare 
schoolleerlingen meer te weten komen over de Tweede Wereldoorlog. Ook organiseert het Canisius een 
jeugdcongres met hulp van de subsidie. In Geesteren worden onder meer een vrijheidslunch en een 
vrijheidswandeltocht met de bijdrage georganiseerd. TOF onderwijs krijgt een subsidiebedrag om 
voorstellingen op te voeren aan de leerlingen van alle basisscholen. Heemkunde organiseert in Albergen 
een tentoonstelling en in Tubbergen wordt door Heemkunde een lezing gehouden. Tot slot ontvangt de Big 
Band New Edition een bedrag om in het kader van 75 jaar vrijheid muziek uit de oorlogstijd ten gehore te 
brengen. 
 

 



 
2.     Vrijheidsmaaltijden in de gemeente Tubbergen 
In de periode vanaf kerst tot 5 mei gaan de burgemeester en 1 raadslid samen met 1 (willekeurig) persoon 
uit elk dorp en 1 statushouder aan tafel voor een vrijheidsmaaltijd. Dit gebeurt telkens op een andere locatie 
in de gemeente Tubbergen waaronder bij burgemeester Haverkamp-Wenker thuis. 
 
 
3.     Landelijke start Maand van de vrijheid op 4 april 2020 
In 2020 viert Nederland 75 jaar vrijheid. Voorafgaand aan 4/5 mei 2020 organiseert het Nationaal Comité de 
maand van de vrijheid. De landelijke start hiervan vindt plaats in Tubbergen, een unieke gebeurtenis. 
 
Organisatie 
De organisatie van 4 april 2020 is in handen van een samenwerkingsverband van het Nationaal Comité 4/5 
mei, de Provincie Overijssel, Socires en de gemeente Tubbergen. Er is een stuurgroep gevormd waarin 
burgemeester Haverkamp, de Commissaris van de Koning Provincie Overijssel en de directeur van het 
Nationaal Comité 4/5 mei onder andere vertegenwoordigd zijn. Daarnaast is er een projectgroep 
samengesteld waarin de gemeente vertegenwoordigd is. Samen dragen zij zorg voor de organisatie van de 
dag en de weg er naar toe. 
 
Concept programma 
De dag bestaat globaal uit vier onderdelen waarvoor ca. 300 personen worden uitgenodigd waaronder de 
raad van de gemeente Tubbergen. Daarnaast verwacht en hoopt men op belangstelling van publiek voor 
deze landelijke start. Het is de bedoeling dat er ook voor hen genoeg te zien en te beleven is in Tubbergen 
rondom het thema Vrijheid en Verantwoordelijkheid. 
 
Programma 
10.00 uur          Inloop. 
11.00 uur          Officiële opening Maand van de Vrijheid (4 en 5 mei comité). 
                         Aansluitend prelude van de bussen. 
12.30 uur         Startschot Vrijheid-express op het Raadhuisplein. Aansluitend vertrekken 12 bussen 

naar de12 provincies van ons land. 
12.30-14.00 uur Vrijheidsmaaltijd: de genodigden worden verdeeld over verschillende locaties 

rondom het Raadhuisplein om daar, bij voorkeur samen met mensen die men niet 
kent, een maaltijd te nuttigen en met elkaar te praten over vrijheid en 
verantwoordelijkheid. Het is de intentie van de gemeente om hier de lokale 
samenleving nauw bij te betrekken. 

 
14.00-15.15 uur  Dr. Schaepmanlezing over Vrijheid en Verantwoordelijkheid. Enkele vooraanstaande        

sprekers geven hun visie over het thema Vrijheid en Verantwoordelijkheid in de St. 
Pancratius Basiliek. 

 
15.15 uur           Afsluiting. 
  
Rol gemeente 
De gemeente heeft een faciliterende en verbindende rol. We willen graag de lokale samenleving betrekken 
bij dit evenement dat landelijke uitstraling heeft. Ook hopen we met dit evenement de beleving van 75 jaar 
Vrijheid onder onze inwoners te vergroten.  
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 
 
drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

 
 
Ing. J.L.M.Scholten 


