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REACTIE NAMENS HET STICHTINGSBESTUUR 

 

Het bestuur heeft deze stap, van een deel van de gemeenteraad, zien aankomen: 

 

- via informele contacten zijn wij hierover al eerder geïnformeerd. 

- de ontkenning van het bestaan van een stedenband, vorig jaar 16 februari, in de 

commissie ABVM; er was wel toestemming voor de burgemeester om naar Wronki 

te reizen, zelfs ‘met ambtsketen’. 

- op 7 mei 2012 schreef de burgemeester aan M.Wieczór, burgemeester van 

Wronki, dat er geen band is. 

- zijn Poolse collega kwam met een schriftelijk antwoord op 9.7.2012; daar is niet 

op gereageerd. 

- Han van Leeuwen is per brief van 31.11.2012 door zijn Poolse collega 

uitgenodigd; geen reactie. 

- De voorzitter van de stichting heeft de burgemeester hierover twee keer 

(5.1.2013 en 12.2.2013) gemaild; geen reactie. 

- Bestuur van de stichting vraagt op 15 mei 2013 per mail een gesprek aan met de 

burgemeester; geen reactie.  

 

 

Wij laten ons leiden door de feiten en die zijn overduidelijk: 

 

- Raadsvoorstel en raadsbesluit (30.9.1999, nummer 141/1999). 

- Ondertekening overeenkomst op 15.8.2000 door, van Beverwijkse zijde, 

burgemeester M.A.Berndsen-Jansen en gemeentesecretaris C.Hazenberg. 

- Burgemeester Th.Weterings is twee keer op bezoek geweest in Wronki (2004 en 

2006). 

- De wethouders M.Dijkshoorn (2004 en 2006), C.Hienkens (2004), A.Kooiman 

(2005, privé), K.Hazeveld (2006) en Wim Spruit (2006) zijn in functie in Wronki 

geweest.  

- De burgemeesters M.A.Berndsen-Jansen, Th.Weterings en wethouder F.Koster 

(als locoburgemeester) hebben vanaf 1991 officiële delegaties uit Wronki (onder 

wie de burgemeester en de raadsvoorzitter) in Beverwijk en Wijk aan zee 

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) gaan op werkbezoek naar 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. 

Enzovoort, enzovoort.   

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

stichting stedenband in zijn portefeuille had. De laatste functionaris was mevr. C. 

de Ridder, directiesecretaris van de gemeente Beverwijk.  

 

 

CONCLUSIE 

 

- Wij raden het indienen, dan wel het steunen van de motie, ten zeerste af.   



- De motie is een belediging aan het adres van alle vrijwilligers en alle andere 

betrokkenen, in beide landen, die 32 jaar lang de banden tussen Wronki en 

Beverwijk onderhouden. 

- Het opzeggen van de banden zal niet alleen in Wronki, maar ook in de andere 

partnersteden van Wronki (Plérin in Frankrijk, Lentvaris in Litouwen, Cookstown in 

Noord-Ierland) niet worden begrepen.  

- De motie is een klap in het gezicht van het bestuur van de Stichting Stedenband 

Beverwijk-Wronki. 

- De motie is een tik op de vingers van de burgemeester van Beverwijk; wij geloven 

dat hij wel degelijk contacten met Wronki wil opbouwen. Beknot de burgemeester 

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.     

 

 

De stichting stedenband (bestuur en alle andere vrijwilligers) gaat gewoon door met de 

activiteiten en heeft niet de steun van de gemeente nodig om dit werk te kunnen doen. 

Evenmin zijn wij financieel afhankelijk van de gemeente.   

 

 

Beverwijk, 14 juni 2013, 

Wim Spruit  


