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De raad van de gemeente Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op 24 november 2011;
Overwegende dot:

-

De watersnoodramp in februari 2013 60jaar geleden heeft plaats gevonden;
Sinds 1997 Holsteren en Lepelstraat ten gevolge van de gemeentelijke herindelingen behoren tot de
gemeente Bergen op Zoom;

-

-

De stormschade veel slachtoffers heeft gegist en een enorme moteriele schade heeft toegebracht;
Veel mensen in een nocht familieleden, vrienden, geliefden, huizen, boerderijen, vee en huisdieren
hebben verloren;
Doarmee ook hun vertrouwde leefomgeving is verdwenen;
Veel mensen, die gelukkig nu nog leven, de nachtelijke catastrofe nag steeds op hun netvlies hebben
stoon.

Spreekt uit dot:

-

Deze mensen recht hebben op monumenten die hun herinneringen oon de slochtoffers woardig kunnen

-

Deze motie ook ten doe1 heeft hun pogingen tot herstel van de gedenkmonumenten te honoreren.

verbeelden;

Toelichting:

-

Monument 1:Oude raadhuis (verdwenenl
Dit monument is in 1993 onthuld. In 2009 is het monument verdwenen, alleen de sokkel resteert nog.
Tot op de dog van vandaag is het monument nog steeds niet in ere hersteld.

Monument 2: Bearaaf~laatsLe~elstraat(redeliike staatl
Dit monument is in 2006 benoemd als gemeentelijk monument en destijds ook hersteld. Dit monument
is in redelijke stoat, er ontbreekt alleen een toekomstig onderhoudsplan.

-

Monument 3:Watersnoodmonument kerkhof Sint Quirinuskerk (vervallenl
Dit monument is in 1953, net nu de watersnoodramp, onthuld. Het is een gezamenlijke begraafplaats
van 68 slochtoffers, die in Halsteren gevallen zijn. Dit monument is vervallen door de tand des tijds.

-

Monument 4: Herdenkinnsmonument SlikkenburaISint lanatiusdiik (verkeerde materiaalkeuzel
Dit monument is in 2003 en 2004 onthuld. De leesbaarheid van de bordjes woarop emotionele verhalen
van nabestaanden staan moet worden verbeterd.

Draagt het college op:
- Monument 1 opnieuw te loten maken. Realisatie voor februari2013;

-

Monument 3 te restaureren;

-

Monument 4: nieuwe bordjes plaatsen;
Voor alle vier de monumenten een onderhoudsplan op te stellen.

Mogelijke financieringsbronnen:

-

lncidentele aanvragen monumenten;
Product 1510 monumenten en archeologie.

En gaat over tot de orde van de dug.
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