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NIEUWSBRIEF 41 
10 december 2021 
	
Overdracht struikelstenen aan gemeente 
 

 
 
Vanaf deze datum rust het volledige eigendom en de 
verantwoordelijkheid voor het beheer van de stenen op de gemeente. 
 

 
 
Er was ook een reflectie op tien jaar struikelstenen en de middag werd 
muzikaal omlijst door de Heeren Oud-Zuid. Zij speelde o.a. de speciaal 

O
p grond van het Convenant tussen de gemeente Assen, vertegenwoordigd 
door b en W en de Stichting Struikelstenen Assen dat is gesloten op 13-
2-2012, draagt de stichting over aan de gemeente de eigendom van 420 
struikelstenen (Stolpersteine) die zijn vervaardigd door de kunstenaar 

Gunter Demnig uit Keulen en die door toedoen van de stichting zijn gelegd in de 
openbare ruimte nabij de laatst bekende woonadressen van slachtoffers van de Duitse 
bezetting in de jaren 1940-1945 in de gemeente Assen.

De gemeente Assen neemt de verplichting op zich voor de instandhouding van de 
stenen op de aangegeven plaatsen. Onder instandhouding wordt verstaan dat:
• De stenen zichtbaar blijven voor het publiek zoals zij waren ten tijde van het 

leggen, althans zoals zij nu bij het sluiten van deze overeenkomst zijn.  
• Beschadigde stenen worden hersteld of vervangen evenals de zetting in het 

trottoir waarin de stenen zijn vervat  .
• De exacte locatie van de stenen gerespecteerd wordt zoveel als redelijkerwijze 

mogelijk is. Deze locaties zijn aangegeven op de aan deze overeenkomst 
aangehechte kaart. 

De Stichting geeft kennis van deze overeenkomst aan de nabestaanden en andere 
betrokkenen met wie zij in de loop van haar activiteiten contact heeft onderhouden. 
b en W stellen de raad van Assen in kennis van deze overeenkomst.

De Stichting stelt Gunter Demnig en zijn organisatie op de hoogte van de overdracht.

Het archief van de stichting wordt na haar opheffing overgedragen aan het 
Gemeentearchief van Assen.

nakoming van deze overeenkomst kan door iedere inwoner verzocht worden.

Assen, 11 november 2021

  
B.Bergsma 

wethouder van de 
Gemeente Assen

M.Visser-Honijk 
voorzitter  van de Stichting 

Struikelstenen Assen

De namen 
blijven 
genoemd
Overzichtkaart van 
de struikelstenen in Assen 

Op 11 november was de slotbijeenkomst in 
’t Wapen van Drenthe waarvoor alle 
vrijwilligers waren uitgenodigd en waar de 
overdracht van de stenen aan de gemeente 
plaatsvond. 
In aanwezigheid van ruim 40 gasten zijn de 
handtekeningen gezet onder de 
overeenkomst door voorzitter Marjory 
Visser en wethouder Bob Bergsma van de 
gemeente Assen. 
De foto’s zijn van Hans de Munck. 
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voor de bijeenkomsten van de stichting gecomponeerde  liederen “ Stil’ 
en ‘De muur die alles zag’. 
 

              
 
Wethouder Bergsma sprak in zijn speech de wens uit dat het verhaal over 
de struikelstenen jaarlijks verteld blijft worden en levend blijft. 

  

     
 

Met deze overdracht aan de gemeente is een belangrijke stap gezet 
richting afronding van het project Struikelstenen Assen.   
De stichting gaat zich de komende tijd inzetten voor de overdracht van 
haar archief naar het Drents Archief. 
De website blijft voorlopig ‘in de lucht’ en ook het secretariaat blijft 
bereikbaar. 
 
Toegankelijkheid van de gegevens op de website van de gemeente 
Op de website van de gemeente Asssen zijn zowel de locaties als de 
struikelstenen middels een kaart en foto’s zichtbaar gemaakt. 
Een ieder die wil weten waar de struikelstenen liggen als wel de 
gegevens van de slachtoffers op de stenen, gaat naar www.assen.nl. 
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Door ‘struikelstenen’ in te typen, komt men in het submenu waar met het 
aanklikken van de link Bekijk de kaart daarop met struikelstenen de 
gegevens ontsloten worden. 
 
Boeken voor scholen en aanwonenden 
Elke school, zowel het basis- als het voortgezet onderwijs, heeft een 
exemplaar van het boek ‘De namen blijven genoemd, struikelstenen in 
Assen’ ontvangen. 
 

     
 
Laatste nieuwsbrief 
Met deze nieuwsbrief komt een einde aan onze communicatie met  
belangstellenden die kenbaar hebben gemaakt onze nieuwsbrief te willen 
ontvangen. 
Rest ons u allen heel hartelijk te bedanken voor het op enigerlei wijze 
ondersteunen van onze doelstellingen. 
 
Wij wensen u fijne feestdagen en een optimistische winter toe. 

 

Het bestuur 

Michiel Gerding 

Henny Többen 

Jannie Tonkes  

Marjory Visser 

_________________________________________________________ 

 

Aanwonenden van de adressen waar de 
stenen zijn geplaatst krijgen ook een 
exemplaar aangeboden. 
Dit vanwege onze erkentelijkheid dat zij de 
plaatsing van de stenen mede hebben 
mogelijk gemaakt en in sommige gevallen 
hiervoor een financiële bijdrage hebben 
geleverd.	


