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Beste leden en duoburgerleden,
In reactie op motie 5 Canada, RM016-0025, behandeld in de raadsvergadering van 8 en 10 november 2016 en zoals
deze motie door uw raad unaniem is aangenomen, berichten wij u als volgt.
Wij onderstrepen het belang van de relatie met Canada, die in de járen die achter ons liggen is opgebouwd. In het
bijzonder gaat het daarbij om de band met de Canadese stad Edmonton, waarmee Bergen op Zoom sinds 2013 in
vriendschap is verbonden. In die relatie, maar op termijn ook meer Canada-breed, dienen zich kansen aan om tot
uitwisseling te komen. Deze uitwisselingen zijn gericht op de oorsprong van de verbinding (W02) en manifesteren zich
dan vooral op herdenken en het in herinnering brengen en houden van de Slag om de Schelde.
Daarnaast bieden de vriendschapsband met Edmonton en het Memorandum of Understanding van oktober 2014
mogelijkheden om aan te sturen op economische en educatieve uitwisseling. Om aan deze sporen daadwerkelijk
uitvoering te kunnen geven, hebben wij bij besluit van 14 februari 2017 (BW16-01076) besloten via concernbericht en
beleidskader aan uw raad voor te stellen:
jaarlijks C 25.000,- te oormerken ten behoeve van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal om invulling te geven
aan het jaarlijkse herdenkingsprogramma, de lustrumviering Bevrijding in 2019-2020 en vervolgens weer
-

(lustrum)vieringen in de járen daarna;
jaarlijks C 35.000,- te oormerken om tot economische en educatieve uitwisseling te komen. Om tot deze
vormen van uitwisseling te komen, zal in samenspraak en samenwerking met de Canadese ambassade een
onderzoek worden ingesteld. Daarnaast is er dit jaar al een aantal tegenbezoeken vanuit Canada te
verwachten. Deze bezoeken vinden plaats op initiatief van Canadese partijen. Uitwisselingen (economisch en
educatief) worden opgepakt in nauwe samenwerking en samenspraak met de Canadese Ambassade,
ontwikkelmaatschappijen en ondernemersorganisaties in Nederland en Canada. Wat betreft onderwijs bestaan
die contacten met schoolorganisaties in onze regio en Canada.

De Stichting Bevrijding Brabantse Wal bereidt het lustrumprogramma 2019-2020 voor en is nauw betrokken bij de
jaarlijkse herdenkingen in oktober. Haar werkwijze is gericht op verregaande en intensieve samenwerking met spelers op
de Brabantse Wal, de provincies Brabant en Zeeland en partijen in Vlaanderen, die een verbinding kennen met de Slag
om de Schelde. De werkwijze van de stichting is ingericht op het inzetten van het organisatorisch krachtenveld in stad,
streek en regio.
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Ten aanzien van punt twee van uw motie (uitvoeren van een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van de
ontwikkeling van een Memorial Museum ‘Battle of the Scheldt’) spelen we met de volgende gedachte. Passend binnen
de uitgangspunten van Het Markiezenhof als (toeristische) poort tot de Brabantse Wal, kan Het Markiezenhof verwijzen
naar de rol van stad en streek in de Slag om de Schelde. Tevens kan Het Markiezenhof dan het inhoudelijk startpunt zijn
van routes verbonden aan deze Slag en verwijzen naar relicten in de omgeving en musea en collectiebeheerders Slag
om de Schelde in West-Brabant en Zeeland.
Naar aanleiding van de door u aangenomen motie heeft de Stichting Bevrijding Brabantse Wal aan uw raad een brief
toegezonden. Ten aanzien van punt twee van de motie stelt de Stichting Bevrijding Brabantse Wal voor, onderzoek in te
stellen naar de mogelijkheid van een informatiepunt bij de twee erevelden aan de Ruytershoveweg, in plaats van een
museum 'Battle of the Scheldt’. Wij geven u in overweging dit wijzigingsvoorstel van de stichting over de te nemen. Wij
tonen ons bereid, in samenspraak met de Stichting Bevrijding Brabantse Wal, onderzoek in te stellen naar de
mogelijkheid van realisatie van een informatievoorziening. In dit onderzoek zullen naast inhoudelijke aspecten tevens de
financiële en organisatorische gevolgen in beeld worden gebracht.
Wij vertrouwen erop dat we met deze brief voldoende uitvoering hebben gegeven aan uw motie.
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