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75 jaar Vrijheid ook voor de gemeente Overbetuwe een bijzonder moment is
In het kader van 75 Jaar Vrijheid de Gemeente Nijmegen en de Sunset March “75 Bijzondere Sunset
Marches” organiseren. In de periode van 22 februari tot 20 september 2019.
De Sunset March een initiatief is van “VeteranenOverbetuwe“
De Sunset March sinds oktober 2014 een dagelijks eerbetoon is aan de geallieerde militairen, die
gevochten hebben voor de vrijheid van Nederland. In Nijmegen is een stadsbrug gebouwd; de
Oversteek. Vlakbij het deel van de Waal waar op 20 september 1944 Amerikaanse militairen tijdens
operatie Market Garden de Waal zijn overgestoken. Tijdens deze zogenaamde “Waalcrossing” zijn
48 geallieerde militairen omgekomen
De verlichting* van deze brug heel speciaal is. Er staan 48 paren lichtmasten op de brug. Rond het
tijdstip van zonsondergang worden deze lichtmasten, paar voor paar, na elkaar ontstoken in het
tempo van een trage mars. Iedere avond, als het eerste paar lichtmasten wordt ontstoken, loopt een
veteraan de Sunset March mee in het tempo waarin de lichten aangaan. Iedereen is vrij om aan te
sluiten.
Met dit initiatief de veteranen niet alleen willen herdenken welk offer de Amerikaanse militairen hier
hebben gebracht voor onze vrijheid. Zij willen hiermee vooral ook een zichtbare brug slaan naar alle
veteranen die in missies over de hele wereld hebben bijgedragen en bijdragen aan vrede en vrijheid.
De Sunset March een (burger)initiatief is van “VeteranenOverbetuwe“ wat wij als gemeentelijke
politiek graag ondersteunen.

Roept het College en de Raad (raads- en burgerleden) op:
 Om samen op vrijdag 13 of zaterdag 14 september 2019 een van de 75 bijzondere Sunset marches
mee te lopen als eerbetoon aan het initiatief van de ‘VetaranenOverbetuwe’ en de 48 gesneuvelde
militairen tijdens de Waalcrossing.
Naam en ondertekening
- VVD Overbetuwe
- CDA
- D66

José Rouwenhorst
Dennis Janssen
Roel Eefting

de griffier,

de voorzitter,

drs. D.E. van der Kamp

drs. A.S.F. van Asseldonk.

Toelichting:
75 jaar Vrijheid is ook voor de gemeente Overbetuwe een bijzonder moment. Dit blijkt ook al uit de Sunset
Marches die georganiseerd worden door “VeteranenOverbetuwe“. Omdat we dit soort initiatieven uit de
samenleving graag ondersteunen willen we graag meelopen met een van de 75 bijzondere Sunset marches
met College en Raad (raads en burgerleden). Zowel uit eerbetoon als van uit de wens om ook een zichtbare
brug slaan tussen Raad en College lijkt dit ons een mooi initiatief om gezamenlijk in op te trekken en elkaar
beter te leren kennen en gezamenlijk ons gezicht te tonen aan de inwoners van Overbetuwe!

