
Stichtingsbestuur is verbijsterd en ontraadt motie 

 

Coalitie Beverwijk ontkent 

bestaan stedenband Wronki 

 

BEVERWIJK – Gemeenteraadslid R.Boer (VVD) dient namens zijn fractie, PvdA, CDA en 

GroenLinks donderdag tijdens de raadsvergadering een motie in. Daarin staat dat er 

‘geen stedenband is met Wronki, nooit is geweest en er niet zal komen’.  

De vier partijen, die samen de coalitie vormen, hebben een ruime meerderheid in de 

raad en dus is de kans groot, dat de motie wordt aangenomen. De Stichting Stedenband 

Beverwijk-Wronki raadt de motie ten zeerste af. In een brief aan de gemeenteraad en 

aan het college van B & W, schrijft stedenbandvoorzitter Wim Spruit dat ‘de motie een 

belediging is aan het adres van alle vrijwilligers en alle andere betrokkenen, in beide 

landen, die 32 jaar de banden tussen Wronki en Beverwijk onderhouden’.   

Hij ziet de motie als een klap in het gezicht van het bestuur van de stedenband, maar 

ook als een tik op de vingers van burgemeester Han van Leeuwen. ‘Wij geloven dat hij 

wel contacten met Wronki wil opbouwen. Beknot hem niet in zijn taakuitvoering. Hij 

heeft, sinds zijn aantreden, zijn Poolse collega en het bestuur van de stichting bij 

herhaling laten weten naar Wronki af te willen reizen. Internationale contacten zit in zijn 

portefeuille’, aldus Wim Spruit, oud-wethouder van Beverwijk.  

 

 

Spruit en zijn bestuur bestrijden dat er geen officiële stedenband is. Op 30 september 

1999 heeft de raad besloten om samen te werken met de Poolse gemeente Wronki. 

Daartoe is op 15 augustus 2000 een officiële overeenkomst ondertekend door, van 

Beverwijkse zijde, burgemeester Magda Berndsen en gemeentesecretaris Cees 

Hazenberg. Wim Spruit: ‘Burgemeester Theo Weterings is twee keer op bezoek geweest 

in Wronki (2004 en 2006), de wethouders Maarten Dijkshoorn (2004 en 2006), Cor 

Hienkens (2004), Ton Kooiman (2005, privé), Karel Hazeveld (2006) en ikzelf (2006) zijn 

in functie in Wronki geweest’. Ook voert hij aan dat de burgemeesters Berndsen, 

Weterings en wethouder F.Koster vanaf 1991 officiële delegaties uit Wronki hebben 

ontvangen. De brandweerkorpsen van Beverwijk en Wronki hebben elkaar vanaf 1991 

verschillende keren bezocht (tot en met 2007); er is een stage voor jonge ambtenaren 

uit Wronki  georganiseerd door de gemeente Beverwijk (2005); de gemeente 

organiseerde een stage ‘communicatie tussen overheid en burgers’ voor een ambtenaar 

uit Wronki (1999), zowel in Beverwijk als bij de VNG in Den Haag; twee Beverwijkse 

ambtenaren (één van economische zaken en één van ruimtelijke ordening) waren op 

werkbezoek in Wronki (2004); de gemeente Beverwijk heeft op eigen initiatief (2006), 

samen met de stichting en met financiële steun van de EU de manifestatie ‘Jongeren voor 

Europa’ in Beverwijk georganiseerd, waar jongeren uit Beverwijk en Wronki centraal 

stonden. Vanaf 2000 was er altijd een ambtenaar, die de contacten met Wronki en met 

de stichting stedenband in zijn portefeuille had. De eerste was gemeentesecretaris 

C.Hazenberg, de laatste functionaris was Lia de Ridder, directiesecretaris van de 

gemeente Beverwijk. 

 

‘Wie kan er, wie wil er, nu nog volhouden, dat de gemeente geen band heeft? B & W 

hebben op 22 april 2004 de samenwerking geëvalueerd. De uitkomsten waren 100 % 

positief en zijn op 2 mei van dat jaar in Beverwijk besproken door een deel van het 

college met de burgemeester van Wronki. Namens de stichting zat ik daar bij. Een en 

ander is ter kennis gebracht aan de commissie ABVM en besproken op 3 juni in die 

commissie. Is dit dan allemaal niet waar? De coalitie doet alsof het niet is gebeurd’, aldus 

een verbijsterde voorzitter.  

Wat er donderdag ook besloten wordt, de stichting stedenband (bestuur en alle andere 

vrijwilligers) gaat vanzelfsprekend door met de activiteiten, laat hij weten: ‘Als de coalitie 

het bestaan ontkent, leven zij in een andere wereld. De stedenband bestaat en heeft 

bestaansrecht. Wij gaan door’.       

 



FOTOBIJSCHRIFT 

Stedenbandsecretaris Herman Brouwer (links) en voorzitter Wim Spruit op een rustiger 

moment, op 3 mei in Wronki. Net achter hen zichtbaar oud-gemeentearchivaris Jan van 

der Linden. Tijdens de viering van de Dag van de Grondwet in Polen. (Foto Rafal 

Gzylkowiak).      

 

 


