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Betreft: Bijzondere activiteiten in april en mei
Aan de leden van de gemeenteraad,
Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over enkele komende festiviteiten en herdenkingen en de
organisatie daarvan in relatie tot de coronamaatregelen.
De huidige maatregelen zijn erop gericht om het aantal contacten en reisbewegingen zoveel mogelijk te
beperken. Zo kunnen wij coronabesmettingen tegengaan. Deze maatregelen gelden ook tijdens de komende
bijzondere activiteiten en tijdens de dodenherdenking op 4 mei.
Momenteel zijn grootschalige evenementen niet toegestaan. Dit betekent dat er op Koningsdag, op dinsdag
27 april, en Bevrijdingsdag, op 5 mei, ook geen grote evenementen kunnen plaatsvinden.
Voorafgaand aan Koningsdag vindt de traditionele Lintjesregen plaats. Maandag 26 april voor 12.00 uur stelt
de burgemeester de decorandi op de hoogte van het feit dat zij Koninklijk worden onderscheiden, met een
binnen de huidige maatregelen passend ceremonieel..
Dit jaar is de dodenherdenking op 4 mei niet voor een breed publiek toegankelijk. Concreet betekent dit dat in
Den Helder sobere, kleinschalige bijeenkomsten worden georganiseerd met een beperkt aantal aanwezigen
en zonder publiek.
Zo wordt in de ochtend bij het monument Voor hen die Vielen stil gestaan bij de gevallen militairen der
zeemacht en het koopvaardijpersoneel ter zee. De burgemeester legt hier op een toegewezen tijdslot een
bloemstuk. De Koninklijke Marine plaatst de videobeelden van de bloemlegging op haar facebookpagina. Bij
het Monument Burgerslachtoffers Rijkswerf Willemsoord Den Helder wordt namens het college van
burgemeester en wethouders een krans gelegd.
‘s Avonds vindt de 4 mei-herdenking Den Helder plaats. Evenals vorig jaar legt de burgemeester, samen met
de vicevoorzitter van de gemeenteraad, daar in een toegewezen tijdslot bloemen en houdt hij een toespraak.
Wij delen de videobeelden van de toespraak via onze website.
Den Helder, 20 april 2021.
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