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Inleiding
In oktober 2019 was het 75 jaar geleden dat onze regio werd bevrijd. Om het belang van
herdenken en leven in vrijheid uit te dragen aan de inwoners van de gemeente Woensdrecht
werden er door het jaar heen allerlei activiteiten georganiseerd. Door middel van het
programma werden inwoners en bezoekers van de gemeente Woensdrecht, zowel jong als
oud, geïnformeerd over de lokale geschiedenis, maar werd ook op een passende wijze de
vrijheid gevierd. Daarnaast bood de programmering ook kansen om de bekendheid van de
lokale geschiedenis te vergroten en deze bekendheid te benutten. Na het afronden van alle
activiteiten is er met alle betrokken partijen geëvalueerd. Door middel van het
evaluatierapport wordt er een beeld gegeven aan hoe de voorbereiding en de activiteiten zijn
verlopen en welke handvatten en leerpunten dit geeft voor de toekomst.
Kernboodschap
De werkgroep heeft er gezamenlijk voor gezorgd dat er een lokaal programma voor de
gemeente Woensdrecht stond, dat aansloot op het collectieve programma van de Brabantse
Wal. De werkgroep heeft voor diverse activiteiten de organisatie of coördinatie op zich
genomen. Naast deze evenementen werden er nog meer activiteiten georganiseerd door
verenigingen, stichtingen en inwoners van de gemeente Woensdrecht.
De lokale activiteiten en communicatie rondom 75 jaar bevrijding is met name opgestart voor
de inwoners van de gemeente Woensdrecht en daarnaast de inwoners van de Brabantse Wal.
Dit met als doel het creëren van bewustwording voor het feit dat we in 75 jaar bevrijd zijn en
de boodschap dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Andere doelen waren het promoten van alle
activiteiten en de bekendheid van de Slag om de Schelde en uiteraard een eerbetoon brengen
aan onze bevrijders. Hiervoor werd er onder andere gebruik gemaakt van een speciale pagina
op de gemeentelijke website, een activiteitenfolder, persberichten en bijeenkomsten,
publicaties op sociale media en in de lokale media en aankleding van de openbare ruimte.
Terugkijkend op alle activiteiten mogen we stellen dat we trots mogen zijn op ons
bevrijdingsjaar en iedereen die daaraan heeft bijgedragen. Het gehele programma is met veel
enthousiasme ontvangen door betrokken organisaties, deelnemers en bezoekers. Met name het
commitment en enthousiasme van de leden van de werkgroep is iets om trots op te zijn en
door te zetten in de toekomst. Daarnaast is ook het onderdeel communicatie erg goed
verlopen. Er was een eenduidig, duidelijk en herkenbaar ontwerp voor al het promotie
materiaal en vanuit de lokale media was er veel enthousiasme om mee te werken aan de
activiteiten en verhalen. Ook financieel is het goed verlopen. Voor de uitvoering van alle
projecten/activiteiten en de communicatie was een begroting opgesteld van € 40.700. In totaal
is er € 36.548,76 besteed. Dat is dus ruim € 4.000 minder dan begroot.
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Toch zijn er nog een aantal leerpunten uit het proces gekomen. Zo zouden we in de toekomst
sneller over kunnen en moeten gaan van planvorming naar concrete acties en is het goed
aandacht te besteden aan het managen van de verwachtingen bij zowel de werkgroep als bij
betrokken organisaties. Daarnaast is er nog een slag te slaan als het gaat om het verbeteren
van de samenwerking met ondernemers, andere gemeenten en de stichting Bevrijding
Brabantse Wal.
Consequenties
Vervolgstappen
In de toekomst zijn er mogelijkheden om structureel in te blijven zetten op de thema’s
herdenken en vrijheid. Er zijn nog genoeg kansen voor de gemeente Woensdrecht, zoals het
structureel inzetten op het creëren van markeringspunten in de openbare ruimte, zorgen dat de
thema’s herdenken en vrijheid structureel onder de aandacht gebracht worden op scholen en
dat betrokken organisaties aan elkaar verbonden blijven. Dit is een taak die de werkgroep
vanaf 2020 op zou kunnen pakken.
In 2020 is de landelijke herdenking en viering van 75 jaar bevrijding. Met de werkgroep is
besloten hier niet op in te zetten. Het Woensdrechtse programma was namelijk gericht op de
lokale geschiedenis en daarmee dus specifiek op het jaar 2019. Over 5 jaar is het 80 jaar
bevrijding. Het advies zou zijn hier bescheidener mee om te gaan dan bij 75 jaar bevrijding.
Het is goed om er aandacht aan te blijven besteden, maar niet zo groots als dit jaar. Het advies
is om financiële middelen beschikbaar te stellen voor initiatieven, zodat er meer
georganiseerd wordt door verenigingen en de diverse kernen.
Mocht er in de toekomst gebruik gemaakt worden van een werkgroep is het wenselijk deze
zelfstandiger te laten functioneren en aan te vullen met jongeren, ondernemers en het
onderwijs. Zo kunnen zij gezamenlijk meer activiteiten organiseren, waarbij de gemeente
Woensdrecht een ondersteunende rol heeft in plaats van een trekkende rol (zoals ook in de
gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen geregeld).
Het herdenken en het vieren van de vrijheid gaat dus door en het is belangrijk dat deze
thema’s toekomstbestendig gemaakt worden.
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