
Beantwoording mondelinge vragen 70 jaar bevrijding – Raad 23 maart 2015 
 
Vraag CDA-fractie 

Binnenkort is het 70 jaar geleden dat we zijn bevrijd. Voor Dalfsen en Nieuwleusen is dat op 
13 april aanstaande. Het is belangrijk om stil te staan bij het einde van de oorlog en opnieuw 
de democratie, de recht van het volk, van kracht werd. Nu steeds minder mensen uit eigen 
ervaring kunnen delen, is het belangrijk daar nadrukkelijk bij stil te staan. Juist ook op lokaal 
niveau. Bijvoorbeeld de gemeente Ommen heeft dat goed begrepen. 
 
De CDA-fractie heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan het college. 
1. is het college van mening dat Dalfsen hier ook extra aandacht aan moet besteden? 

 
Antwoord burgemeester Noten: 
“Het college onderstreept het belang dat met de bevrijding de democratie is 
heruitgevonden. De gemeente Dalfsen organiseert op 4 mei in Dalfsen, Nieuwleusen en 
de Schaapskooiweg herdenkingen. Dit zijn indrukwekkende en intensieve bijeenkomsten. 
Het college is dan ook altijd aanwezig bij die herdenkingen.  
Op 3 maart 2015 heeft het college besloten niet zelf activiteiten te ontwikkelen op 13 april 
a.s. Wel ondersteunt de gemeente initiatieven en activiteiten uit de samenleving. 13 April 
staat in mijn agenda gereserveerd om een toespraak te kunnen houden. Ik heb 
vernomen dat Dalfsen Net initiatieven ontwikkelt voor 13 april. Het Veteranencontact 
Dalfsen onderneemt geen activiteiten voor 13 april”.  

2. is het college bereid op 13 april te vlaggen op alle gemeentelijke gebouwen en 
inwoners/instanties op te roepen dat ook te doen? 
Antwoord burgemeester Noten: 
“Het college is bereid om te vlaggen op alle gemeentelijke gebouwen en de 
inwoners/instanties op te roepen dat ook te doen. In ieder geval wordt een oproep 
geplaatst in de Kernpunten (gemeentepagina in de Oprechte Dalfser Courant, toevoeging 
redactie) en op de website van de gemeente Dalfsen”. 

3. onderneemt het college meer activiteiten om als gemeente stil te staan bij de 70-jarige 
bevrijding van onze gemeente?  
Antwoord burgemeester Noten: 
“Nee het college onderneemt niet zelf activiteiten voor 13 april, zoals ook is toegelicht bij 
vraag 1”. 

 
 
 


