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ONDERWERP

Vlissingen verleent steun aan film "De Slag om de Schelde"

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij informeren wij u over ons besluit om aan de film “De Slag om de Schelde” vanuit de 
gemeente steun te verlenen.

De gemeente Vlissingen gaat een partnerschap aan met de organisatie van de film ‘de Slag 
om de Schelde’. Het college van B&W draagt financieel en facilitair bij, omdat Vlissingen de 
hoofdrol in deze productie speelt. De gemeente wil als partner bijdragen aan het uit de 
vergetelheid halen van de bijna vergeten Slag om de Schelde, die 75 jaar geleden een grote 
rol heeft gespeeld in de strijd voor de vrijheid. Bovendien zal de film Vlissingen zo ook op 
een unieke manier internationaal op de kaart zetten.

De film wordt gemaakt in opdracht van het Nationaal Fonds voor Vrede en Veteranen (het 
Vfonds) in het kader van de 75 jaar Bevrijding Nederland. De film is volgens het fonds bij 
uitstek het middel om jongeren te vertellen over de geschiedenis en het verhaal van de 
“Vergeten slag”. Het totaalbudget van de film bedraagt € 14 miljoen. 

De promotionele waarde van de film is met name voor de stad Vlissingen groot. Als 
instrument voor citymarketing wordt de film als het ware Vlissingen in de schoot geworpen. 
Er kan van hieruit een enorme economische spin-off ontstaan. Het herdenkings-en 
oorlogstoerisme mag zich in een toenemende belangstelling verheugen. Gelet op wat er zich 
in Vlissingen op oorlogsgebied heeft afgespeeld, kan de stad, veel meer dan nu het geval is, 
hier bekendheid mee verwerven. Toeristen en geinteresseerden kunnen worden geprikkeld 
Vlissingen te gaan bezoeken. De film kan hieraan een zeer grote bijdrage verlenen.

Vlissingen draagt in 2019 € 50.000 bij. Dit bedrag is al opgenomen in de begroting. Van dit 
uit te geven bedrag wordt € 45.000 ten laste gebracht van de reservering Sail en € 5.000 ten 
laste van het budget bevordering toerisme. We hebben de reservering voor de Sail 
aangesproken omdat het er naar uitziet dat er geen grote Sail  in Vlissingen zal worden 
georganiseerd. Zo is er bijvoorbeeld het voornemen om te filmen op het terrein van het 
voormalige hotel Grand Hotel Britannia en hiervoor een decor van dat hotel te ontwerpen.



Blad 2 behorend bij 1103733 / 1116088

De gemeente zal daarnaast in facilitaire zin medewerking verlenen bij het opnemen van de 
film op verschillende locaties in de stad. Als partner heeft de gemeente ook invloed op het in 
beeld brengen van de locaties. 

Tenslotte willen wij overwegen  om ten behoeve van de première 2020 in Vlissingen, een 
aanvullende bijdrage te verlenen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, · de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar


