
 

Update 75 jaar vrijheid Breda  
 
Dit jaar herdenkt én viert Breda 75 jaar vrijheid. Het college ambieert een evenwichtig 
programma van herdenken en vieren dat in samenwerking met de stad tot stand komt. Naast 
het verhaal van onze bevrijders staat de actuele betekenis van vrede en vrijheid centraal.  
 
Stadsinitiatieven om te herdenken en te vieren 
Veel organisaties, verenigingen en inwoners reageerden enthousiast en met uiteenlopende 
initiatieven op de oproep om mee te denken en mee te doen met 75 jaar Vrijheid. Het college van 
burgemeesters en wethouders heeft subsidiecriteria vastgesteld op basis waarvan initiatieven in 
aanmerking komt voor een financiële bijdrage. Voorwaarden zijn onder andere samenwerking met 
andere initiatiefnemers en stakeholders en een cofinanciering van minimaal 50%. Verder moet het 
initiatief een impuls geven aan een nieuwe balans tussen herdenken en vieren met een eigentijdse en 
toekomstgerichte invulling.  
 
Er is een budget tot maximaal € 100.000,- beschikbaar voor de stadsinitiatieven. Het is nog mogelijk 
nieuwe initiatieven kenbaar te maken tot 15 maart. 
Initiatiefnemers ontvangen een uitnodiging voor een bijeenkomst op 27 februari met als doel het 
toelichten en bespreken van de criteria voor het beoordelen van de initiatieven. 
 
Viering op 29 oktober 
Een belangrijke datum in het programma is 29 oktober. Op die dag is het precies 75 jaar geleden dat 
Breda is bevrijd door de eerste Poolse Pantserdivisie onder leiding van generaal Maczek. Deze dag 
zal Breda met een groot aantal betrokkenen en relaties stilstaan bij de betekenis van 75 jaar vrijheid.  
 
Herdenken en vieren in Nederland in 2019 en 2020  
De 75-jarige bevrijding wordt in heel Nederland opgepakt. Binnen de provincie Noord-Brabant biedt 
het project  ‘Brabant Remembers’ 75 persoonlijke, levensveranderende oorlogsverhalen van 
Brabanders. Deze geven samen een indringend beeld van de impact van de Tweede Wereldoorlog. 
De verhalen vormen het uitgangspunt voor een Brabantbreed-programma en een (inter)nationale 
campagne.   
 
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft een uitgebreid programma rondom de centrale thema’s 
‘herdenken’ en ‘vieren’. Er zijn formats voor activiteiten beschikbaar die in elke stad kunnen worden 
opgepakt zoals bijvoorbeeld voor de ‘vrijheidsmaaltijden’.  
 

 
Breda, 22 februari 2019 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichting gemeente 

Breda via telefoon (076) 529 30 15.  

 


