erdenkingsmonument
De fractie van DENK in de gemeenteraad van Roermond wil dat er in de stad een
herdenkingsmonument komt voor de slachtoffers van de oorlog in Bosnië.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

1. “In Roermond moet een herdenkingsmonument geplaatst
worden voor de slachtoffers van de oorlog in Bosnië”
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Echter ook een plaats hierbij voor de veteranen die daar een onuitvoerbare
opdracht kregen, waardoor er inderdaad slachtoffers te betreuren vielen/vallen
Waarom? Er vallen overal zoveel slachtoffers. Voor deze personen worden ook geen
monumenten geplaatst. Als er behoefte is om te herdenken, doe dat vooral thuis.
Zij moeten bij het Indië momument er aan toegevoegd worden. Dat is een
monument voor alle uitgezonden missies.
Als er genoeg mensen zijn die dit heel belangrijk vinden vindt ik dat prima.
In Hattem is al een herdenkingsplaats voor oorlogsslachtoffers. Die kan toch voor
alle oorlogsslachtoffers dienen, en dus ook voor die van Bosnië.
Mijn voorkeur zou zijn voor alle slachtoffers van geweld of oorlog. Geen vaste dag
per jaar maar een plek waar mensen even stil kunnen staan bij wat er deze wereld
gebeurt
Als dit er zou komen, dan zouden er heel veel meer kunnen komen. Beter: een
monument voor slachtoffers van massasl geweld werledwijd
Dan zul je voor elke oorlog een herdenkingsmonument moeten neerzetten in het
algemeen.
Dit gaat m.i. te ver! Immers wat is de relatie van Roermondenaren met de
slachtoffers. Hebben ze in Bosnië ook memorials van onze slachtoffers WO, denk
aan o.a. Joden, zigeuners etc. Bovendien MH17 ook een herdenkingmonument.
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Wat heeft Roermond met Bosnië. Ja, vluchtelingen destijds opgevangen en
opgenomen. Maar die hoor ik niet over een monument. Vanwaar DENK dan wel.
Een herdenkingsmonument zou dan moeten zijn voor de Roermondse slachtoffers
van de oorlog in Bosnië. De Bosnische slachtoffers kunnen beter in Bosnië herdacht
worden.
Herdenken van deze slachtoffers is een prima zaak. Ik vind niet dat er in roermond
een speciaal monument moet komen. Met name om dat we hier ook een
monument hebben voor slachtoffers van vredesmissies i park Hattem. Een
monument voor deze slachtoffers is op zijn plek in Srebenica.
Ik begrijp dat dit voor nabestaanden erg belangrijk is, maar voor de meesten is het
een ver van hun bed show, ik zou dan eerder kiezen voor een `algemeen`
monument ter ere van hen die in welke oorlog dan ook, stierven.
In vele burgeroorlog gebieden zijn slachtoffers gevallen. Uit die gebieden zijn ook
personen naar veilige landen gevlucht. Het is een precedent een monument te
scheppen voor alleen Bosniërs ( Serven en Kroaten en Albanezen hebben er ook
mee te maken )
WE zijn hier in Nederland, niet in Bosnië. Dat ze dat monument daar maar
neerzetten.
Als men dan toch wil herdenken, voer in Nederland een herdenkingsdag in voor alle
slachtoffers van alle oorlogen die er geweest zijn.
Dan kunnen we voor iedere oorlog een monument neerzetten. Het is al erg genoeg
dat er Nederlandse slachtoffers in Bosnië zijn gevallen!
De Bosnische slachtoffers zijn geen leden van onze krijgsmacht.
De oorlog in voormalig Joegoslavië is een zwarte bladzijde in de Europese
geschiedenis. Er zijn echter onvoldoende verbindingen met Nederland om een
monument hiervoor in Roermond te plaatsen. Er kan door DENK gaarne een
inzameling gehouden worden in de Gemeente Roermond voor een monument in
voormalig Joegoslavië. Trouwens, de éénmans fractie van DENK in de Gemeente
Roermond is een niet Democratisch gekozen vertegenwoordiger.
En voor slachtoffers van alle oorlogen in de hele wereld.
Er zijn al genoeg herdenkingsmonumenten in Roermond. Of wil DENK dit alleen
omdat ze in de gemeenteraad zitten. Ze zijn nog niet eens gekozen, ja er is iemand
uit de PvdA naar DENK overgestapt.
Er zijn al genoeg monumenten en onze bijdrage in Bosnië was laf. Zeker niet om
trots op te zijn.
Gewoon niet relevant.
Hoe zit het met Afrika? Denkt Denk dat zij als moslims wat speciaals zijn?!!
Ik vind het belangrijk dat een dergelijk monument geplaatst wordt in het
desbetreffende land Bosnie en dat wij gedenkingsmonumenten plaatsen voor
tragische gebeurtenissen die in Roermond en Limburg hebben plaatsgevonden, dit
vind ik meer gepast.
Slachtoffers herdenken in Bosnië zelf.
We hebben genoeg monumenten
Wij hebben al monumenten voor alle oorlog slachtoffers in roermond
Willen we voor iedere oorlog een herdenkingsmonument plaatsen? Zoveel parken
heeft Roermond niet!!! Dit is van de zotte, typisch DENK!
Zijn er roermondenaren die daar hulp of iets anders gedaan hebben ? verder is er
al een herdenkingsmonument voor oorlogsslachtoffers dit kan er dan ook nog wel
bij in hattum.
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Ik ben daar helemaal niet, deskundig in. Of dat voor Roermond nodig is, ik weet het
niet
Waarom in Roermond? te weinig achtergrondinformatie om een goed antwoord te
kunnen geven

1.1 Wat is volgens u een geschikte locatie voor het
monument?
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Thuis bij diegen die daar behoefte aan heeft
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