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Geachte heer Steijns, 

Op 22 maart 2017 heeft u artikel 48 vragen gesteld met betrekking tot de viering van 75 jaar 
bevrijding in september 2019. In deze brief treft u onze antwoorden op uw vragen aan. 

Vraag 1 
Kunt/wilt u aangeven in hoeverre voorbereidingen worden getroffen/uitgewerkt voor een 
festiviteit bij gelegenheid van 75 jaar bevrijding van Maastricht? 
a. Zo nee, deelt het college onze mening dat Maastricht op gepaste wijze dient stil te staan 

bij 75 jaar bevrijding van Maastricht en dat het wenselijk is de Maastrichtse gemeenschap 
zo optimaal mogelijk hierbij te betrekken? 

b. Zo ja, wie is/zijn betrokken bij de voorbereidingen en op welke wijze wordt een optimale 
betrokkenheid vanuit de Maastrichtse gemeenschap nagestreefd? 

Antwoord 1 
Wij onderschrijven het belang om in september 2019 op waardige wijze stil te staan bij 75 jaar 
bevrijding van onze stad. Met de voorbereidingen hiervoor starten we begin 2018, waarmee ruim 
anderhalfjaar beschikbaar is voor de ontwikkeling en organisatie van een passend programma. 
Uiteraard is het gewenst dat dit programma gedragen wordt vanuit de Maastrichtse samenleving. De 
te kiezen werkvorm zal hierop worden afgestemd. 

Vraag 2 
Bent u bereid - bij gelegenheid van 75 jaar bevrijding van Maastricht - de mogelijkheid te 
onderzoeken in samenwerking met o.a. Atletiek Maastricht een bevrijdingsestafette vanaf 
Caen naar Maastricht te organiseren? 

Antwoord 2 
Op initiatief van Atletiek Maastricht heeft al in maart een eerste overleg over hun idee van een 
bevrijdingsestafette plaatsgevonden. Nadere uitwerking moet uitwijzen in hoeverre zo'n 
bevrijdingsestafette in 2019 haalbaar en inpasbaar is, ook in samenhang met andere (lokale) 
initiatieven, beschikbare budgetten en beschikbare capaciteit voor de organisatie. 
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Vraag 3 
Kunt / wilt u aangeven binnen welke termijn een richtinggevend programma met een eerste 
begroting zou kunnen worden opgesteld? 
a. Kan hierbij de mogelijkheid worden aangegeven voor financiële dekking geheel of 

gedeeltelijk binnen het budget van de programmabegroting? 
b. De mogelijkheid m.b.t. financiële dekking binnen de totale gemeentelijke begroting al dan 

niet in combinatie met externe middelen. 

Antwoord 3 
Een richtinggevend programma is naar verwachting medio 2018 gereed, inclusief een eerste 
kostenraming en dekkingsplan. Hierbij wordt, naast eventuele dekking uit bestaande budgetten uit de 
programmabegroting, nadrukkelijk ook gekeken naar externe middelen. 

Hoogachtend, 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht, 
de Burgemeester, 

J.M. Penn-te Strake 
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