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Herdenkingsmonument cellenbrand Schiphol

- 2 JUU 2013

Geachte heer, mevrouw,
Het herdenkingsmonument ter nagedachtenis aan de cellenbrand in oktober 2005 zal
worden verplaatst naar een andere locatie. Met deze brief lichten wij de verplaatsing en de
financiering van het herdenkingsmonument toe.
Het herdenkingsmonument heeft altijd gestaan op het terrein van het voormalige
detentiecentrum op Schiphol-Oost. De reden waarom het monument verplaatst moet worden
heeft te maken met de sloop van het voormalige detentiecentrum. Deze sloop is inmiddels
gerealiseerd door de Rijksgebouwendienst. Het monument bestaat uit 11 zuilen ter
nagedachtenis aan de 11 slachtoffers, 3 Lindebomen en een gedenksteen met daarop de
namen van de slachtoffers. Deze elementen hebben wij tijdelijk op een andere locatie
ondergebracht, alvorens deze op de definitieve locatie kunnen worden geplaatst.
Samen met Schiphol en de Rijksgebouwendienst hebben wij gezocht naar een alternatieve
locatie. Er is gekozen voor de meest nabij gelegen locatie van het voormalig
detentiecentrum. Schiphol heeft grond beschikbaar gesteld waarop het monument
gerealiseerd kan worden. Het ontwerp voor het nieuwe monument, bestaande uit
bovengenoemde elementen, is in overeenstemming met de inbreng van nabestaanden tot
stand gekomen.
De eerstvolgende herdenking van de cellenbrand, georganiseerd door de nabestaanden,
vindt plaats op 26 oktober 2013. Het is van belang dat het monument voor die tijd is
gerealiseerd, ook gelet op het feit dat in september beplanting aangebracht moet worden.
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De planning voor realisatie is medio september. De kosten van het monument zijn geraamd
op € 108.300,-. Deze kosten zijn niet in de begroting opgenomen, maar zullen ten laste
worden gebracht van het budget van Beheer & Onderhoud. Mocht er aan het eind van het
jaar sprake zijn van een overschrijding, dan zullen wij u dit via de gebruikelijke producten in
de planning- en controlcyclus melden.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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