
NIEUWSBRIEF WERKGROEP BELGENMONUMENT  - okt 2014 
 
Dag allemaal, 
Misschien hebben jullie de laatste ontwikkelingen rondom het Belgenmonument net als wij uit de 
krant vernomen (mede dankzij een berichtje van Leo de Vries van het AD): het Collegebesluit van 
23 september 2014, zie bijlage.  
  
De kern van het voorstel:   
- volledige restauratie wordt geschat op €1,2mln (incl 10% marge €1,3mln) 
- het Parelfonds van de provincie kan 50% dekken als de gemeente de overige 50% dekt 
- met de restauratie wordt de levensduur van het BM met 50 jaar verlengd, wordt 
de ‘verblijfsfunctie vergroot’ en blijft het Belgenmonument een visitekaartje voor de stad 
  
Als werkgroep zijn we blij te zien...  
... dat er kansen worden benut om kosten te dekken. En ervaring leert ook dat kosten altijd voor de 
baat uitgaan. Dus dat de gemeenteraad voorgesteld wordt 50% van de restauratie te dekken kan op 
zich begrijpelijk zijn. Maar is het ook begrijpelijk als dit in de praktijk neerkomt op een blanco 
cheque om een levenloos terrein in stand te houden? Is het wel verstandig om zoveel kosten te 
maken voor  een restaureratie zonder inbedding in een programma om de herdenkingswaarde van 
het monument te vergroten? En voor welke jaarlijkse (onderhouds-)kosten wordt met deze 
beslissing ook impliciet getekend? 
 
Maar... 
... er wordt wel aangekondigd dat er een integraal voorstel zal komen maar kan een beslissing zoals 
die nu voorligt zonder strategisch programma wel genomen worden? Of het nu de provincie of de 
gemeente is die de kosten gaat opbrengen, er gaat ruim €1,2mln  belastinggeld in de restauratie 
van het monument zitten. En de nu ingediende begroting bepaalt natuurlijk wel degelijk de 
toekomstige mogelijkheden van het terrein en die lijkt te zijn: restaureren zonder (financieel) 
programma voor het vergroten van de herdenkingswaarde. 
 
Wij blijven ons afvragen...  
... wat is een monument zonder 'levende' herdenkingswaarde? Hebben we 100 jaar geleden een 
'eeuwigdurende belofte' op onderhoud van stenen gedaan? Of hebben we een belofte gedaan om 
de herinnering aan die dramatische geschiedenis levend te houden en - de lessen die we daaruit 
ook nu nog kunnen trekken - blijvend onder de aandacht te brengen? Is dát niet waar we  €1,2mln 
voor over moeten hebben en dan vervólgens kijken welke rol, functie (en misschien wel vorm) het 
Belgenmonument daarin kan hebben? Het College stelt dat restauratie die herdenkingswaarde zal 
aanjagen en versterken. Is dat realistisch? Wat heeft bijvoorbeeld het revitaliseringsprogramma uit 
2000 opgeleverd? 
  
We hopen ... 
... dat de gemeenteraadsleden deze vragen ook hebben. Wij (betrokkenen burgerwerkgroep 
Belgenmonument)  zijn bijna 2 jaar geleden begonnen met het aanjagen van deze strategische 
uitganspunten onder andere door een samenwerking op te zetten tussen de gemeente Amersfoort 
en het Belgisch Veteraneninstituut . Maar de afspraken die zij onderling hebben gemaakt resoneren 
niet in dit Collegebesluit. 
  
Het Collegevoorstel staat dinsdag 7 oktober a.s. op de raadsagenda en lijkt als hamerstuk te 
worden aangeboden. We zijn erg benieuwd hoe de raad hiermee om zal gaan. Misschien bent u 
ook nieuwsgierig en zien wij  elkaar a.s. dinsdag 7 oktober op de tribune in de raadzaal, 20.30 uur. 
  
Hartelijke groet van de werkgroep Belgenmonument, 
Jertske, Joke en Nicole 


