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impressie Namenmonument Zandvoort

In juli hebben wij u laten weten dat de gemeente ingestemd heeft met de plek en de
aanpassing van de openbare ruimte ten behoeve van het nieuwe monument. Tevens
heeft de gemeente besloten om het monument ,na de bouw, als eigendom over te
nemen van de Stichting Joods Monument Zandvoort en een subsidie te verlenen om
de bouwleges te kunnen betalen.
Na de zomer 2019 is opnieuw gekeken naar de kosten van het te bouwen
monument. In mei 2018 werden de kosten begroot op zo’n € 55.000,-. Door
verschillende oorzaken zijn deze kosten toegenomen tot ongeveer € 80.000,-. De
belangrijkste oorzaken zijn een toename van de bouwkosten, een beter inzicht in
diverse bijkomende kosten, de wens van de Welstand/Schoonheidscommissie om
een andere steensoort te gebruiken waardoor de tekst en de namen niet via de
lasermethode maar handmatig aangebracht moet worden en inzicht in het totaal
aantal letters en symbolen welke in het natuursteen moeten worden aangebracht.
Om de kosten van het monument te kunnen betalen zijn door het bestuur de
volgende activiteiten ondernomen.
Er zijn diverse landelijke fondsen aangeschreven zoals het RABO-bank fonds, JC
Ruigrok Stichting, het Prins Bernhard fonds het Bureau Maror-gelden e.d. Daarnaast
hebben wij in Zandvoort voor een aantal organisaties een presentatie van de plannen
gehouden zoals de Lions en de Rotary en is aan verschillende organisatie gevraagd
om een financiële bijdrage.
Er is door ons een folder gemaakt en verspreid onder de Zandvoortse middenstand
met het verzoek om een financiële bijdrage te leveren en tot slot is de actie gestart
om bouwstenen voor het monument te kopen.
Toch verwachten wij dat de dat de giften onvoldoende zullen zijn. Vandaar dat wij in
overleg gaan met de gemeente Zandvoort.
Op dit moment is de architect druk bezig om de aanvraag voor de
omgevingsvergunning in orde te maken en het bestuur is bezig met de laatste
controle van de namen en de persoonlijke gegevens van de 308 slachtoffers. Alles

wordt in het werk gesteld om zo snel mogelijk te kunnen beginnen met de bouw van
het nieuwe monument.
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