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1. In hoeverre worden inwoners van Zeeland betrokken bij de viering van 700 jaar Zeeland?

De verspreiding van ervaringen en verhalen voor een breed en divers
publiek is een belangrijk doel van de viering van 700 jaar Zeeland.
Inwoners en bezoekers zullen op verschillende manieren geïnformeerd
worden over de historie en betekenis van het 700-jarig bestaan van
Zeeland als bestuurlijke eenheid en uitgenodigd worden om de locaties
waar activiteiten/evenementen plaatsvinden ook persoonlijk te bezoeken.
Bij een aantal activiteiten/evenementen in het programma worden
inwoners al actief betrokken of zijn er plannen om inwoners actief te
betrekken.

2. Hoe kijkt GS aan tegen het actief promoten (via media, sociale media etc.) van het
aanbrengen van ideeën door inwoners van de dorpen en steden om 700 jaar Zeeland groot
te vieren?

Het project ‘Zeeland 700’ staat onder leiding van het Koninklijk Zeeuws
Genootschap der Wetenschappen en het University College Roosevelt
(UCR). Binnen de Schelderegio zijn door deze initiatiefnemers voor de
viering zogenoemde ‘plaatsen van herinnering’ geselecteerd. Deze
plaatsen zijn gebaseerd op de Vrede van Parijs, de gebeurtenis die de
geboorte van Zeeland markeert. De activiteiten/evenementen in het
programma van de viering vinden voornamelijk plaats in deze plaatsen
van herinnering. In Zeeland: Zierikzee, Middelburg, Axel en Hulst.
Hiervoor zijn al voorstellen voor activiteiten uitgewerkt. Bij de uitwerking,
organisatie en uitvoering van de activiteiten werken de initiatiefnemers (al)
actief samen met inwoners op cultureel en historisch gebied (vrienden van
cultureel erfgoed, toneelgezelschap etc.). Het is niet de intentie van de
initiatiefnemers om nieuwe ideeën op te halen of activiteiten te
organiseren in andere dorpen of steden.

3. GS spreekt van een beperkt budget. Ziet GS mogelijkheden om financiële middelen die
in 2022 eventueel niet aan bijvoorbeeld sport, onderwijs etc. worden besteed in te zetten
voor de planning van Zeeland 700 jaar? Graag een toelichting.

Wij hebben nog geen aanvraag voor financiële ondersteuning ontvangen.
De financiële consequenties van het project Zeeland 700 kunnen wij op dit
moment dus nog niet benoemen. Wij zetten alles in het werk om de
financiële consequenties helder te krijgen bij de voorjaarsnota 2022, of
uiterlijk bij de najaarsnota 2022.

