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MET FOTO 
 
‘Bestaat band met Wronki wel officieel…’ 
 
Stedenbandbestuur verbaasd over 
vragen van Democraten Beverwijk 
 

BEVERWIJK – Het bestuur van de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki is verbaasd over 
mondelinge vragen van het gemeenteraadslid K.Hazeveld over de band met het Poolse 
Wronki. Hazeveld wil van burgemeester H. van Leeuwen weten of er eigenlijk wel een 
officiële stedenband bestaat. Het bestuur van de stichting heeft zijn verbazing geuit in een 
brief aan de raad, die deze maand tijdens een openbare vergadering wordt behandeld.  
De vragen van Hazeveld (Democraten Beverwijk) spitsen zich toe op een uitnodiging van de 
gemeente Wronki aan de raad (van raadsvoorzitter Ryszard Firlet van Wronki) en aan de 
burgemeester van Beverwijk en – ten tweede – of de gemeente Beverwijk wel of niet een 
stedenband met Wronki heeft.  
 
Wronki nodigt op korte termijn een delegatie van de Beverwijkse raad en de burgemeester 
van Beverwijk uit. Burgemeester Van Leeuwen heeft  in een eerder stadium al laten weten 
een uitnodiging van zijn collega Mirek Wieczór van Wronki aan te nemen. ‘Hij overweegt om 
een ander reisdoel te combineren met een bezoek aan de Poolse partnerstad. Wij gaan er 
vanuit dat enkele raadsleden – bv. van elke fractie een vertegenwoordiger – de uitnodiging 
ook aanvaarden en naar Wronki zullen afreizen. Wat ons bevreemdt, is dat  de stedenband 
ter discussie wordt gesteld. De band is wel degelijk officieel’, aldus Wim Spruit, voorzitter 
van de stedenbandstichting.     
 
Raadsbesluit 
 
‘De relatie tussen de regio IJmond en Wronki bestaat sinds 1981. De banden tussen 
Beverwijk en Wronki zijn sterker geworden vanaf 1989, toen de Stichting Stedenband 
Beverwijk-Wronki werd opgericht. De gemeente Beverwijk heeft sinds 1999 een 
samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd met Wronki. Het raadsbesluit is 
getekend op 30 september 1999. Het is een overeenkomst, die volgde op een positieve 
discussie in de gemeenteraad en die daarna feestelijk is ondertekend door de burgemeesters 
en de gemeentesecretarissen van beide gemeenten. Van deze oorkonde hing een 
ondertekend exemplaar in het voormalige Stadskantoor’, aldus Wim Spruit. Waar het 
document nu hangt, weet hij niet.  
 
Op 19 maart 2004 vond in Beverwijk een vervolgoverleg plaats tussen Beverwijkse en 
Wronki-gemeentebestuurders. Doel van dit gesprek was de samenwerking te evalueren. 
Besloten is deze voort te zetten en toe te spitsen op een vijftal onderwerpen: continuering 
van de samenwerkingsovereenkomst, prioriteit geven aan jeugduitwisselingen tussen 
Beverwijk en Wronki, verlenen van ambtelijke steun bij het aanvragen van subsidies in 
Brussel, het vrijmaken van budget voor gemeentelijke stageplaatsen voor ambtelijke 
medewerkers uit Wronki, beperkt houden van de bestuurlijke contacten (‘geen 
snoepreisjes’) en het dorp Chojno (gemeente Wronki) deel te laten uitmaken van het project 
Cultural Village.  
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Documenten 
 
‘De betreffende documenten - overeenkomsten, gespreksverslagen, reisverslagen - zijn 
ongetwijfeld bewaard in het gemeentelijk archief. Ook onze stichting beschikt erover. Daarin 
is te lezen dat de gemeente (ambtelijk en bestuurlijk) aan diverse activiteiten heeft 
meegedaan, dan wel zelf heeft georganiseerd: ontvangsten van Poolse bestuurders (de 
opeenvolgende burgemeesters van Wronki, voorzitters van de gemeenteraad, raadsleden), 
exposities in het Stadskantoor, werkbezoek van jonge Poolse ambtenaren, gast van de 
gemeente Beverwijk tijdens de feestweek in augustus 2006 enz. enz. Bepaalde evenementen 
in onze gemeente zijn door de jaren heen bijgewoond door drie opeenvolgende 
ambassadeurs, (cultureel) attachés, (honorair) consuls, allen namens de Republiek Polen. 
Dus zeg nu niet dat de band niet bestaat. Hazeveld is nota bene in april 2006 in Wronki 
geweest, als wethouder Economische Zaken. Hij weet dus heel goed hoe de vork in de steel 
zit. In dit kader past, zeker naar Poolse begrippen, de uitnodiging aan de raad en aan de 
burgemeester. De Poolse partners zijn vele keren in Beverwijk en Wijk aan Zee geweest. Zij 
zijn welkom, zij voelen zich welkom. Het is om die reden dat de gemeente Wronki deze 
gastvrijheid – nu en in het verleden – wil beantwoorden met de uitnodiging voor een 
werkbezoek aan de burgemeester persoonlijk en aan een delegatie van de gemeenteraad. 
Wij hopen van harte dat ook de gemeenteraad aan deze uitnodiging gehoor geeft. Data en 
agenda van het werkbezoek staan open. Vaststaat, dat zij gastvrij worden onthaald en kennis 
zullen maken met de vriendelijke, hartelijke bevolking, waarmee de burgers van Beverwijk 
en Wijk aan Zee al dertig jaar een band hebben’, aldus de stedenbandvoorzitter in de brief 
aan de raad. De volledige inhoud van de brief is na te lezen op www.beverwijk.wronki.nl  
 
 
FOTOBIJSCHRIFT 
 
Van links naar rechts burgemeester Mirek Wieczór van Wronki, stedenbandvoorzitter Wim 
Spruit, oud-burgemeester van Wronki Kazimierz Michalak en de voorzitter van de 
gemeenteraad van Wronki, Ryszard Firlet. De vier zijn bijeen op 1 februari 2007 in de 
raadszaal van het voormalige Stadskantoor. Wim Spruit is die dag benoemd tot 
Commandeur in de Orde van Verdienste van de Republiek Polen. (Foto JM. van der Linden) 
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