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Het college van de gemeente Hillegom

Witte Anjer perkje voor veteranen
22 juni 2021
Schriftelijk
22 juni 2021
22 juli 2021

Inhoud schriftelijke vraag:
Onlangs zagen we het persbericht over de attentie voor veteranen in Hillegom. Om te
laten weten dat de gemeente aan hen denkt, ontvangen zij ook een tegel van chocolade
met de witte anjer erop. Die anjer staat symbool voor de erkenning en waardering van
veteranen.
Elk jaar vindt op de laatste zaterdag van juni Veteranendag plaats: Een dag waarbij
Nederlanders waardering en erkenning tonen voor diegenen die hun leven op het spel
zetten in oorlogssituaties of andere operaties. In 2019 opende in Amsterdam en in
Leeuwarden als eerste een zogenaamde Witte Anjer Perkje en sindsdien volgden er meer
gemeenten. Dit is een veldje witte anjers – het symbool voor erkenning en waardering van
veteranen – dat in de weken voorafgaand aan Nederlandse Veteranendag bloeit. Een
levend eerbetoon aan hen die hun leven en gezondheid op het spel zetten voor
Nederland. Het Nationaal Comité Veteranendag deed hiertoe een oproep in april 2019 en
hoopt op meer navolging in het hele land.
In verschillende gemeente werd het Witte Anjer Perkje geopend door bestuurders in
aanwezigheid van lokale veteranen en inwoners. Manieren om zo’n perkje aan te leggen
heeft het Comité op zijn website gezet.
Vragen:
1. Heeft het college kennisgenomen van de oproep van het Nationaal Comité
Veteranen dag?
2. Is het college het met de CDA-fractie eens dat het een mooi gebaar zou zijn als
onze gemeente gehoor geeft aan de oproep van het Nationaal Comité Veteranen
dag en een Witte Anjer Perkje aanlegt?
3. Zo nee, waarom niet?
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