
MOTIE
Artikel 34 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
raad.

Voorstel: motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp

De raad van de gemeente Asten in vergadering bijeen d.d. 6 juli 2021

Onderwerp: Waardering voor veteranen in Asten, aanleg Witte Anjer Perkje 

De Raad,

Constaterende dat: 
 Er tussen 1940 en 2021 ruim 675.000 Nederlandse militairen zijn ingezet in 

oorlogen en meer dan 100 vredesmissies;
 De Witte Anjer het symbool is van erkenning en waardering voor onze 

veteranen, ingezet in dienst van de vrede;
 Het Nationaal Comité Veteranendag Nederlandse gemeenten oproept om hun 

veteranen te eren en waarderen met een speciaal Witte Anjer Perkje dat bloeit 
in de weken voorafgaand aan elke Nederlandse Veteranendag; 

Overwegende dat: 
 Militairen en veteranen instaan voor onze vrede en vrijheden;
 Er ook in onze gemeente veteranen wonen;

Spreekt uit dat: 
 Leven in vrijheid een groot goed is;
 Historisch besef van groot belang is en blijft;
 Het aanleggen van een speciaal Witte Anjer Perkje ook in Asten daarom van 

toegevoegde waarde is om te laten zien dat ook de Astense gemeenschap deze 
veteranen een warm hart toedraagt; 

Verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders 

ook in de gemeente Asten een Witte Anjer Perkje te realiseren op een geschikte locatie en 
over de concrete invulling met lokale veteranen op te trekken, bij dit perkje een 
informatiebord te plaatsen met uitleg over de betekenis van het symbool van de witte anjer 
en veteranen en de raad hierover op een zo kort als mogelijke termijn terugkoppeling te 
geven; 
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