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Motie: Geef het bombardement een plekje. 
Motie behorende bij agendapunt 9 van de raadsvergadering van 14 november 2018. 

Indiener: Inge van Dijk (VVD) 
Opsteller: Maarten Bakker 

(' 1~ : 0 De gemeenteraad van Nijmegen, in openbare vergadering bijeen op 14 november 2018, 

Constaterende dat: NIJMEGEN 

• het op 22 februari 2019, 75 jaar geleden is dat Nijmegen werd gebombardeerd; 
• een speciale herdenking van dit historische en voor onze stad belangrijke moment 

niet in de Zomernota of de stadsbegroting is opgenomen; en 
• er in de begroting voor 2019 wel geld is gereserveerd voor het herdenken van 75 jaar  

Market  Garden. 

Overwegende dat; 
• het bombardement op onze stad in 1944 een zichtbaar en onzichtbaar litteken is voor 

Nijmegen en de Nijmegenaren; 
• het bombardement op Nijmegen nooit vergeten mag worden; g 11 ik  
• 75 jaar een belangrijk ijkpunt is om extra stil te staan bij het bombardement op STADSPARTIJ 

Nijmegen; ftI 
• het vertellen over en herdenken van het bombardement de herinnering laat  

voortleven; 
• dat er steeds minder veteranen en Nijmegenaren in leven zijn die aan de jongere 

generatie kunnen vertellen over de Tweede Wereldoorlog en het bombardement op 
onze stad; en dat 

• teken- of dichtprojecten op scholen of het integreren van bezoekjes aan het 
monument De Schommel en het meer onder de aandacht brengen van de 
herdenking via communicatiekanalen geen extra geld hoeft te kosten. 

Roept het college op: 
In 2019 (éxtra) werk te maken van de herdenking van het bombardement op Nijmegen in 
1944 op een manier die het 75-jarig ijkpunt van deze gebeurtenis recht doet en daarbij in 
ieder geval de stad en de Nijmeegse scholieren, lagere en middelbare school, jongeren en 
studenten actief te betrekken. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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