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Aan de leden en burgerleden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom

ţ 2 DEC, 2018

Uw kenmerk

Ons kenmerk

U18-017938

Datum

Uw brief

Beh. door

P.A.E.M. Versijp

Doorkiesnr.

0164 277000

Afdeling

Concernstaf

Bijlage(n)

1

Onderwerp:

- Holocaust Namenmonument

Beste leden en burgerleden,
Bijgaand treft u een afschrift aan van de brief, zoals we die op 5 december 2018 hebben verzonden aan het Nederlands
Auschwitz Comité en waarbij de gemeente Bergen op Zoom een bijdrage verstrekt in de realisatie van het Holocaust
Namenmonument. Daarmee beantwoordt het college aan de wens van de raad om aan dit initiatief bij te dragen.
Omdat we eerst zekerheid wilden of de door het comité aangeleverde informatie juist was, hebben we een autoriteit op
onze lokale Joodse geschiedenis de aangeleverde informatie laten verifiëren. Uit deze oefening kwam naar voor dat door
ons aanvullende en voor het comité nog ontbrekende informatie kon worden aangeleverd en dat onvolkomenheden
konden worden verwerkt.
Mocht u over deze brief nog vragen hebben, kunt u zich in verbinding stellen met de heer P.Versijp van onze gemeente;
p.versiio@berqenopzoom.nl.
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Nederlands Auschwitz Comité
Postbus 74131
1070 BC AMSTERDAM

Ons kenmerk

Uw kenmerk
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Holocaust Namenmonument Nederland

- 5 DEC. 2018
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Geacht comité,
In reactie op uw brief van 28 mei 2018, waarbij u ons verzoekt om een bijdrage in de realisatie van het Holocaust
Namenmonument Nederland delen wij u het volgende mede
Eerder dit jaar hebben wij u, via het e-mailadres secretanaat@holocaustnamenmonument.nl, laten weten dat wij
voornemens zijn geldelijk bij te dragen aan het monument Hierbij hebben we tevens aangegeven dat we er zeker van
willen zijn dat het namenoverzicht volledig Is en overeenstemt met de gegevens waar wij over beschikken De namen
van Joodse en andere medeburgers die tijdens de Tweede Wereldoor1og zijn vermoord, staan verme.d op de beide
naammonumenten in onze gemeente Aan de ter zake Kundige in onze gemeente heboen wij gevraagd het overzicnt dat
door u is verstrekt te vergelijken met de gegevens zoals die bij ons bekend zijn Deze toets heeft voor een aantal namen
aanvullende informatie opgeleverd, die op 3 december 2018 via bovenvermeld e-mailadres met u is gedeeld

Wij stellen aan u een bijdrage beschikbaar van 6 2.350,- Deze bijdrage is gebaseerd op de 47 slachtoffers die uit
Bergen op Zoom afkomstig waren Het bedrag ad C 2 350 zal binnen 30 dagen worden overgemaakt naar uw
bankrekeningnummer NL55 RABO 035 828 1563
Vriendelijk verzoeken wij u ons op de hoogte te houden van de vordenngen van het Namenmonument en de gemeente
Bergen op Zoom op te nemen in uw overzicht van gemeenten die bijdragen aan het Namenmonument

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

burgemeesie?

Dhr Tn.J.M. Wingens MPA
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