
 

Aan de gemeenteraad van Beverwijk. 

 

 

Beverwijk, 23 juni 2013. 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

 

In uw vergadering van donderdag 20 juni jongstleden heeft u gesproken over de Wronki-

motie van de VVD, mede ingediend namens PvdA, CDA en GroenLinks. Er is met 

droefenis  kennisgenomen van het eenzijdig verbreken van de officiële banden tussen 

beide gemeenten. Dit is niet te begrijpen, er is geen begrip voor.  

 

Gemeentebelangen Beverwijk heeft zich ronduit tegen de motie uitgesproken. 

Democraten Beverwijk was ‘niet voor’; de fractie van D66 was afwezig.   

Die discussie laat ik in deze brief (voorlopig) rusten. Want het navolgende is op zich al 

schokkend genoeg. 

 

De heer R.Boer (VVD), de heer C. den Hartog (GL) en burgemeester H. van Leeuwen 

hebben u laten weten dat ik, tijdens het verblijf van een Beverwijkse delegatie in Wronki 

(Polen), van 30 april tot en met 4 mei  

 

- mij heb gedragen en heb gepresenteerd als vertegenwoordiger van het 

gemeentebestuur van Beverwijk, 

- mij heb  ‘verkleed als burgemeester met een nagemaakte ketting om’ (‘daar zijn 

foto’s van’), 

- in het openbaar speeches heb gehouden namens de gemeente    

- en in dat verband de namen heb genoemd van de heren Van Leeuwen, Koster en 

Erol  

 

Burgemeester Van Leeuwen zei ‘dat het een schande is’ en ‘dat het strafbaar is om je als 

burger te gedragen als plaatsvervangend burgemeester’. Hij had ‘de hoop dat ik, na 

terugkeer uit Polen, hem zou laten weten dat het allemaal een grap is geweest in de 

sfeer van de dag, in vrolijkheid…. maar ik hoorde niets. De wethouders en de 

gemeenteraadsleden zijn te schande gezet’. 

 

Enzovoort, enzovoort. 

 

Zoals de heer Boer zich heeft laten leiden door wethouder F.Koster (VVD) – al jaren de 

motor achter de anti-Wronki-campagne – zo hebben de coalitie en de burgemeester zich 

laten leiden door de heer Boer. 

 

Alle beschuldigingen en verwijten aan mijn adres zijn onterecht. 

 

Ik heb mij in Wronki niet op genoemde wijze gepresenteerd. De 18 leden tellende 

delegatie, bestaande uit vertegenwoordigers (m/v) van instellingen, verenigingen, kerken   

enzovoort, kan dat bevestigen.  

Het zou nooit bij mij opkomen om mij in een gemeente, waarmee ik ook persoonlijk al 32 

jaar een band heb en ruim 130 keer op bezoek ben geweest, te gedragen als een 

vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, als een soort burgemeester en al helemaal 

niet met een ambtsketen om. Ik heb me niet voorgedaan in een functie die ik niet heb en 

ik heb niet de namen genoemd, zoals de heer Boer die heeft opgesomd.    

 

 

 



Wat u, raad en burgemeester, heeft uitgesproken in de raadsvergadering is laster, is 

smaad. Niet alleen het bestuur, maar ook de achterban van de stichting stedenband is 

hierdoor geraakt. U stelt bij herhaling, dat u respect heeft voor alle vrijwilligers, voor het 

goede werk dat tot stand is gekomen. De achterban van de stedenband, zo heb ik de 

afgelopen dagen mogen ervaren, ziet uw woorden als een wassen neus en ziet uw 

opstelling eerder als niet-respectvol.     

 

Kom per ommegaande met bewijzen, die uw uitspraken ondersteunen.  

 

Bied aan mij persoonlijk (uw verwijten zijn namelijk ook persoonlijk) en aan 

allen die bij de stedenband Beverwijk-Wronki zijn betrokken, in het openbaar 

uw excuses aan.  

 

Met name de concluderende woorden van de burgemeester zijn grievend. Als hij niet op 

zijn uitspraken terugkomt en geen excuses aanbiedt, dien ik een klacht in bij de 

Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, de Minister van Binnenlandse 

Zaken en bij het hoofdbestuur van D66.  

 

U, met name de vertegenwoordigers van de coalitie in de gemeenteraad, heeft in 

meerderheid een motie aangenomen op basis van misleiding, van leugens, van 

manipulaties.  

 

   

Met, als altijd, vriendelijke groeten, 

 

W.A. (Wim) Spruit 

 

Leliestraat 16 

1943 LK Beverwijk 

Tel. 0251 212167 – 0610 185757 

wim@spruitpr.nl 

 

www.beverwijk-wronki.nl   
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