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EXTRA NIEUWSBRIEF
Nieuwe locatie voor de gezamenlijke 4 mei
herdenking in Tilburg
Vandaag hebben burgemeester Noordanus en Leon Timmermans, namens de
gezamenlijke herdenkingsorganisaties, de nieuwe visie op gezamenlijk herdenken
en de plannen voor het vrijheidspark gepresenteerd aan Brabants Dagblad en de
Koerier.
Hierbij wordt u geïnformeerd over de nieuwe plannen voor het gezamenlijk
herdenken in Tilburg.
De verschillende organisaties die zich bezighouden met de herdenking van
oorlogsslachtoffers organiseren vanaf 2017 jaarlijks een gezamenlijke
ceremonie op 4 mei in het park bij het Factorium. Voorheen waren er meerdere
herdenkingen, op verschillende momenten en op diverse locaties. De
organisaties hebben elkaar opgezocht om te kijken naar een nieuwe manier van
herdenken. Zij stelden een visie op voor een gezamenlijke jaarlijkse herdenking
op 4 mei. De gemeente heeft het initiatief omarmd en is samen met de
organisaties op zoek gegaan naar de beste locatie hiervoor.
De gemeente is blij dat de krachten gebundeld zijn om ervoor te zorgen dat onze
manier van herdenken toekomstbestendig is. Burgemeester Peter Noordanus:
“Dankzij de gezamenlijke inzet van de herdenkingsorganisaties kunnen we samen
onze boodschap versterken. Elk jaar op 4 en 5 mei staan we stil bij onze vrijheid
en vooral ook bij de mensen die daarvoor hun leven gaven. Dat moeten we
blijven doen. Vanaf volgend jaar op een bijzondere plek, het Vrijheidspark.”
Vrijheidspark
De organisaties die de herdenkingen in Tilburg verzorgen wilden een plek met
voldoende ruimte en een serene sfeer, zonder geluidsoverlast. Het park bij het
Factorium heeft die eigenschappen, het park is bovendien op loopafstand van het
stadhuis en de Heikese kerk. Ook is er plaats voor de verschillende
herdenkingsmonumenten die een nieuwe plek krijgen in het park. Dit zijn het
 monument voor de 15th Scottish Division (geallieerde militairen),
 het monument Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene (verzet
Nederland),
 het Indië-monument (Tilburgse soldaten omgekomen in voormalig

Nederlands Indië) en
 de Zwerfkei aan de Coba Pulskenslaan (burgerslachtoffers, geallieerde
militairen, verzet Nederland).
Met de herdenkingsbijeenkomsten in het park willen de organisaties invulling
geven aan de woorden "We herdenken allen". Het park bij het Factorium krijgt
een nieuwe betekenis en wordt omgedoopt tot Vrijheidspark.
Herdenking begraafplaats Vredehof
De herdenking op begraafplaats Vredehof aan de Gilzerbaan blijft
gehandhaafd. Alleen de datum en het tijdstip worden gewijzigd. De herdenking
voor de geallieerde militairen zal voortaan plaatsvinden op 4 mei om 14.00
uur. Meer informatie hierover volgt later.
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