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Aangepaste plannen Koningsdag, 4 en 5 mei 
 
Geacht leden van de raad van de gemeente Hillegom, 
 
Door de maatregelen met betrekking tot het coronavirus zijn de programma’s voor Koningsdag, 4 
en 5 mei grotendeels geannuleerd. Oranjecomité Hillegom heeft, samen met gemeente Hillegom, 

gewerkt aan een passende invulling van deze bijzondere momenten. Hieronder licht ik graag de 
gewijzigde plannen toe. 
  
Koningsdag 
Koningsdag wordt dit jaar Woningsdag. Tussen 09.45 uur en 10.00 uur klinkt in heel Nederland 
klokgelui, zo ook in gemeente Hillegom. Om 10.00 uur kan iedereen vanuit huis, tuin of vanaf het 

balkon meezingen met het Wilhelmus. Burgemeester Arie van Erk neemt een filmpje op waarin hij 
zijn felicitaties namens alle inwoners van Hillegom zal overbrengen aan de koning. Deze video is op 
27 april te zien op verschillende kanalen waaronder de sociale media pagina van gemeente 
Hillegom. 
  
4 mei 
In gemeente Hillegom vindt dit jaar geen herdenking plaats op 4 mei om 20.00 uur. Inwoners 

kunnen thuis de Nationale Dodenherdenking volgen op televisie. Burgemeester Arie van Erk zal een 
online toespraak houden. Voorafgaand aan 4 mei wordt een kranslegging opgenomen. Er wordt 
één krans gelegd namens alle inwoners van Hillegom, veteranen en de gemeenteraad. Er vindt 
geen defilé plaats. De beelden van de kranslegging en de toespraak worden digitaal beschikbaar 
gesteld na de Nationale Dodenherdenking op 4 mei. De tekst van de toespraak is in de week van 4 
mei terug te lezen in de gemeenteberichten.  
  
De vlag hangt de gehele dag halfstok. Vanwege de huidige omstandigheden waarin we leven is 
door Nationaal Comité 4 en 5 mei het vlagprotocol eenmalig aangepast om zo thuis extra stil te 
kunnen staan bij 4 mei.  
  
5 mei 
Ook 5 mei vieren we dit jaar vanuit huis. De vlag gaat de hele dag uit. Het Nationaal Comité 4 en 5 

mei roept alle inwoners uit om deel te nemen aan een gesprek over vrijheid (www.vrijheid.nl). In 
de avond is het 5-mei concert in Amsterdam thuis vanaf de bank te volgen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens burgemeester Arie van Erk 
 
Denise den Boer 

Medewerker Beleidsuitvoering 
Team Maatschappelijke Ontwikkeling 
 

http://www.vrijheid.nl/

