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Geachte mevrouw Meese,

Vragen ex art. 47 RvO
inzake

Onderstaand treft u de beantwoording aan van de schriftelijke vragen die uw fractie gesteld heeft in
het kader van artikel 47 van het Reglement van Orde.

1. Klopt het dat de beslissing om niet meer bij het officiële monument te herdenken door de
gemeente Maastricht is genomen? Zo ja, waarom?
Nee. Kortheidshalve verwijs ik naar de brief die het Comité Dodenherdenking Maastricht op 7
mei 2020 aan de gemeenteraad heeft gestuurd, in reactie op een motie van uw fractie, die
vervolgens door uw fractie in de raadsvergadering van 12 mei 2020 is ingetrokken. In die brief
motiveert dit comité de keuze voor handhaving op het Herdenkingsplein.
2. Bent u bereid de officiële Dodenherdenking weer op het Koningsplein te houden? Zo ja,
vanaf welke datum? Zo nee, gaat u dan andere initiatieven o.a. Dodenherdenking op het
Koningsplein ondersteunen?

De Dodenherdenking waaraan u in uw brief refereert wordt niet door de gemeente Maastricht
georganiseerd, maar door het Comité Dodenherdenking Maastricht. Daarmee is het niet aan het
college om deze vraag te beantwoorden.
3. Hopelijk bent u het met ons eens dat we vooral in deze roerige tijd moeten blijven
herdenken en vooral voorkomen dat hier geen (nieuwe) strijd van gemaakt dient te
worden uit respect voor de overledenen. Zo ja, bent u bereid in gesprek te gaan met het
comité Dodenherdenking Maastricht om tegemoet te komen aan de wensen van alle
mensen die willen herdenken, en niet alleen de wensen/ideeën van het comité?

DATUM

10 juni 2021

Het belang van herdenken onderschrijf ik uiteraard volledig, maar uw opmerking over het Comité
Dodenherdenking Maastricht doet mijns inziens geen recht aan de waardevolle inzet van deze
vrijwilligersorganisatie. De ontstane situatie heeft mijn aandacht. Als hierover ontwikkelingen te
melden zijn, zal ik de raad hierover uiteraard informeren.

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

J.M. Penn-te Strake

Vragen ex art. 47 RvO
PAGINA

2 van 2

