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Raadsvragen   
van het raadslid de heer D. Rennenberg (OAE) over de 
Lichtjesroute een echt levend Eindhovens monument 
 
 
 
Het is een mooie traditie dat we in onze stad door de lichtjes route eraan worden 
herinnerd dat we op 18 september 1944 werden bevrijd. Ieder jaar beleef ik die 
bevrijding weer net als toen in 1944. Toen stond ik langs de Aalsterweg om de bevrijders 
met m’n rood-wit-blauw vlaggetje te verwelkomen. Voor mij was het niet zo zeer om aan 
de bevrijding te denken, daarvoor was ik nog te jong. Het ging mij veel meer om hetgeen 
de bevrijders ons kinderen toewierpen, maar waar ik telkens naast greep, namelijk repen 
chocolade. Toen op een voertuig dat enige tijd stil stond  
een bevrijder in de gaten kreeg dat ik telkens mis greep sprong hij uit zijn voertuig en 
kwam in mijn richting gelopen. Het was voor de eerste keer dat ik een donkere mens 
zag. Hij stopte mij twee repen in de handen en streelde mij zachtjes door mijn haar. Zo 
maar een herinnering die nooit meer zal vervagen. De lichtjesroute geeft mij steeds een 
herinnering van wat er toen plaats vond. De herinnering aan achttien september 1944 is 
nog steeds bij veel Eindhovenaren in hun geheugen gegrift en bij de generaties die na 
hun komen nog steeds een geschiedenisles die ieder jaar weer opnieuw wordt beleefd Ik 
wil deze gebeurtenis kenbaar maken omdat ik heb vernomen dat de lichtjesroute dit jaar 
met problemen te kampen zal krijgen door diverse wegwerkzaamheden. De wijze lessen 
over wat hier gebeurde op 18 en 19 september 1944 en door de lichtjesroute zo duidelijk 
in beeld gebracht mag daar nu niet onder lijden.  
 
Daarom de volgende vragen.  
1. Bent u met ons van mening dat de lichtjesroute voor veel Eindhovenaren nog een 
belangrijke betekenis heeft en dat voor de generaties die na hen komen de herdenking 
van de bevrijding, waar de lichtjesroute een onderdeel van is, als historische waarde kan 
worden gezien?  
2. Is het u bekend dat door de diverse wegwerkzaamheden een belangrijk deel van de 
lichtjesroute niet naar behoren kan worden uitgevoerd?  
3. Is het u bekend dat bij de organisatie van de lichtjesroute problemen ontstaan om een 
goede route samen te stellen?  
4. Bent u bereid zo spoedig mogelijk met de vrijwilligers van de Lichtjesroute, 
Eindhovenaren die de stad door en door kennen, om de tafel te gaan zitten om tot 
oplossingen te komen zodat veel Eindhovenaren weer kunnen genieten van onze 
Lichtjesroute?  
5. Is het niet een goede suggestie om leden van het college en ambtenaren eens een 
lesje Eindhovense geschiedenis te geven? Mijn team geeft deze “cursus” gratis.  
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Met belangstelling zie ik uw antwoorden tegemoet.  
 
Eindhoven 29 juli 2017 
 
Antwoord van burgemeester en wethouders 
 
1. Bent u met ons van mening dat de lichtjesroute voor veel Eindhovenaren nog een 

belangrijke betekenis heeft en dat voor de generaties die na hen komen de 
herdenking van de bevrijding, waar de lichtjesroute een onderdeel van is, als 
historische waarde kan worden gezien?  

 
Dit zijn wij volledig met u eens.  
 
2. Is het u bekend dat door de diverse wegwerkzaamheden een belangrijk deel van 

de lichtjesroute niet naar behoren kan worden uitgevoerd?  
 
3. Is het u bekend dat bij de organisatie van de lichtjesroute problemen ontstaan om 

een goede route samen te stellen?  
 

4. Bent u bereid zo spoedig mogelijk met de vrijwilligers van de Lichtjesroute, 
Eindhovenaren die de stad door en door kennen, om de tafel te gaan zitten om 
tot oplossingen te komen zodat veel Eindhovenaren weer kunnen genieten van 
onze Lichtjesroute?  

 
Vanuit onze gemeente zijn eerder contacten gelegd met de organisatie van de 
Lichtjesroute om ‘knelpunten’ door wegwerkzaamheden te bespreken en om te komen 
tot goede oplossingen.  
 
Mede naar aanleiding van deze raadsvragen is opnieuw contact opgenomen met de 
organisatie van de Lichtjesroute. Hieruit is gebleken dat de communicatie over de 
verschillende projecten en wegwerkzaamheden niet duidelijk is overgekomen.  
Informatie zou niet tijdig zijn gedeeld volgens de organisatie. Inmiddels is een nieuwe 
afspraak ingepland met de organisatie van de Lichtjesroute. Samen met de organisatie 
van de Lichtjesroute wordt naar goede oplossingen gezocht  zodat iedereen weer 
optimaal kan genieten van de Lichtjesroute 2017. 
Voor 2018 heeft het cluster evenementen met de organisatie afgesproken dat het 
evenement voortaan in het zgn spoorboekje’’ wordt opgenomen. Dit betekent dat met de 
organisatie tijdig alle afspraken worden vastgelegd en dat de communicatie en 
afstemming met alle betrokken partijen wordt geborgd.  
 
5. Is het niet een goede suggestie om leden van het college en ambtenaren eens 

een lesje Eindhovense geschiedenis te geven? Mijn team geeft deze “cursus” 
gratis.  

 
Wij zijn altijd geïnteresseerd om de geschiedenis van onze stad nog beter te leren 
kennen. 
Eindhoven, 15 augustus 2017 


