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De mijlpaal 800 jaar Stad (800 STAD) in 2020 is vanwege de coronacrisis uitgesteld naar
2021 en valt nu samen met de herdenking van 600 jaar Sint Elizabethsvloed (600 SEV).
U heeft bij de bespreking van de Kadernota gevraagd wat het uitstel voor de viering van
800 jaar Stad betekent (inhoudelijk en proces) en hoe wij de samenhang met de in 2021
geplande evenementen zien, waaronder de herdenking van 600 jaar Sint
Elisabethsvloed. Graag geven we duidelijkheid over het kader waarbinnen beide
evenementen worden uitgevoerd. Overmaat en onduidelijkheid dienen te worden
voorkomen; synergie en communicatiewaarde dienen te worden gemaximaliseerd.
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ONGETEKENDE RIB Herdenking 600 SEV en 800 STAD.pdf
Raadsinformatiebrief over herdenking 600 jaar St-Elisabethsvloed (600 SEV) en viering
800 jaar Stad (800 STAD).
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Gemeenteraad - dinsdag 13 oktober 2020 14:00
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

In vergadering
Besluit

Bestuur en Middelen - donderdag 1 oktober 2020 20:00
De meeste partijen steunen de lijn die het college kiest voor de viering van 800 jaar stad
in 2021, hetzelfde jaar dat de St Elisabethsvloed (1421) wordt herdacht. De commissie
geeft enkele aandachtspunten mee aan het college. De wethouder zegt toe de raad tijdig
te informeren (begin 2021) over de stand van zaken in 2021 vanwege de beperkingen die
mogelijk ook volgend jaar nog zullen gelden i.v.m. corona.
De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad te sturen.

