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Geachte leden van Provinciale Staten,

Op 10 november hebben Provinciale Staten ingestemd met de motie '4 en 5 mei' waarin de Staten
vragen om een meer betekenisvolle rol bij de dodenherdenking op 4 mei en de viering van de
bevrijding op 5 mei. De Staten hebben mij verzocht om met een voorstel te komen op welke wijze
hier invulling aan kan worden gegeven.

ln de beraadslaging rond deze motie heb ik voorgesteld om u als Statenleden uit te nodigen voor:

de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei bij het Provinciaal Monument in Assen en bij het
Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Op beide plekken wordt er namens de provincie een
krans gelegd en ik heb de Staten voorgesteld om deze kransen in het vervolg gezamenlijk te laten
leggen door een lid van provinciale staten en een lid van gedeputeerde staten.
het bevrijdingsfestivalop 5 mei in Assen.

Dit voorstel is door u omarmd

Herdenken op 4 mei
lk nodig u van harte uit om de herdenking op één van deze beide locaties bij te wonen.

Bij het Provinciaal Monument in Assen wordt de kranslegging namens de provincie uitgevoerd door
de vervanger van de tweede vice-voorzitter van de Staten, de heer Camies en gedeputeerde Brink.
Voorafgaand aan de kranslegging wordt een stille tocht gelopen. Om 19.35 uur vertrekt de tocht
vanaf de Kerkstraat, ter hoogte van de Torenlaan/Kerkplein. De tocht eindigt bíj het provinciaal
monument op de Brink.

Bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork wordt de krans gelegd door de vicevoorzitter van de
Staten de heer Du Long en ondergetekende. Het herdenkingsprogramma begint om i.9.00 uur met
een Stille Tocht vanaf de slagboom bij het kampterrein naar het Nationaal Monument Westerbork.

Naast deze provinciale herdenkingslocaties, kunt u uiteraard ook de herdenking bijwonen op de
gemeentelijke locaties. Op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei zijn de
herde nki ngsbijee n komste n pe r gemee nte overzichtel ijk weergegeve n.
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Vieren op 5 mei
U ontvangt een uitnodiging van de Stichting 'Drentse 5 meiviering'voor het bevrijdingsfestival te
Assen.

lk wens u allen een respectvolle herdenking en een vreugdevolle viering toe

Met vriendelijke

Jetta Klijnsma
Commissaris van de Koning in Drenthe


