Beleidsplan – actieplan voor de maanden september, oktober, november en december 2021
Tot nu toe
Op 8 juli 2020 heeft de Nijmeegse gemeenteraad het initiatiefvoorstel ‘Geef Nijmegen haar Stolpersteine’,
ingediend door de fracties van CDA en VoorNijmegen.nu, unaniem aanvaard. Daarop is op initiatief van Rob
Michels de Werkgroep Stolpersteine Nijmegen samengesteld.
De werkgroep kwam voor het eerst op 25 maart 2021 bijeen. De werkgroep boog zich over de vraag wie er in
aanmerking komen voor Stolpersteine en waar deze Stolpersteine komen te liggen. De werkgroep kwam na
onderzoek met een concreet voorstel voor het leggen van de eerste 16 Stolpersteine op een prominente plek
in de binnenstad van Nijmegen: Stikke Hezelstraat, Lange Hezelstraat en Begijnenstraat. Met de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, bedenker van het Kunst- und Erinnerungsprojekt Stolpersteine, werd afgesproken
dat hij op zondag 28 november 2021 de eerste 16 Stolpersteine zal leggen. De tenaamstelling van de Stolpersteine vraagt de grootst mogelijk nauwkeurigheid.
Voor zover de kennis nu reikt, telt Nijmegen meer dan 450 slachtoffers van het naziregime. Het (laten) maken van 450 Stolpersteine komt neer op een bedrag van € 67.500. Daar komen nog de kosten voor de plaatsing van de Stolpersteine en de organisatiekosten bij. Een aanzienlijk bedrag. Bij het aanvragen van subsidies
en fondsen is het vaak een vereiste dat de aanvrager een rechtspersoon is. Daarom is de Werkgroep Stolpersteine Nijmegen in de loop van 2021 getransformeerd in de Stichting Stolpersteine Nijmegen.
De Stichting Stolpersteine Nijmegen (SSN) is opgericht op 25 augustus 2021. Het doel van SSN is drieledig:
a. h
 et (doen) plaatsen van Stolpersteine voor het laatste woon- of werkadres van in de Tweede Wereldoorlog
vermoorde en vervolgde Joden en andere Nijmegenaren die slachtoffer geworden zijn van het nazi-regime;
b. het bevorderen van de Joodse herinneringscultuur in Nijmegen, uit respect voor de slachtoffers;
c. het bevorderen van onderzoek en educatie ten behoeve van de bewustwording van de lotgevallen van de
Joden en andere slachtoffers in Nijmegen ten tijde van het naziregime.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het verwerven van fondsen en door de SSN onder de aandacht
te brengen van het brede publiek. De stichting heeft geen winstoogmerk.
Actieplan voor de maanden september, oktober, november en december 2021
• Deelname aan het kunstproject Stolpersteine, zoals geïnitieerd door Gunter Demnig (www.stolpersteine.eu).
• SSN is met man en macht bezig om voorbereidingen te treffen voor het leggen van de eerste 16 Stolpersteine op zondag 28 november. Er is overleg en afstemming met nabestaanden, huidige bewoners, gemeentewerf (plaveisel) en Gunter Demnig. Er wordt invulling gegeven aan het draaiboek en gewerkt aan een
eduatief programma voor scholieren.
• SSN doet onderzoek naar de geschiedenis van de slachtoffers van naziterreur; de lotgevallen van de slachtoffers worden gepubliceerd.
• SSN gaat de komende maanden sponsors benaderen.
• SSN wil ambassadeurs aan zich binden.
• SSN werkt samen met vertegenwoordigers van Joodse instellingen, culturele organisaties en docenten
om te komen tot culturele voorstellingen en educatieve programma’s met als doel het bevorderen van de
Joodse herinneringscultuur in Nijmegen en ten behoeve van de bewustwording van wat vrede, democratie,
rechtsstaat en gelijke behandeling van alle burgers betekent.
• SSN bouwt aan een website.
• SSN gaat voor de jaren 2022 en daarna een beleidsplan met begroting opstellen.
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