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Ambassadeur bij bezegeling stedenband  
 
De officiële ondertekening van de stedenband Most-Meppel a.s. zaterdag 30 oktober wordt 
bijgewoond door de Tsjechische ambassadeur in ons land mevrouw Bambasová. Een 
uitgebreide delegatie uit deze Tsjechische partnerstad komt tussen 29 oktober en 3 november 
op bezoek. In het voorjaar bracht een vertegenwoordiging van de Stichting Most-Meppel, de 
Rotary, initiatiefnemer van de uitwisseling, burgemeester Bijl en wethouder Zwaan een 
bezoek aan Most. Aan het eind van een reeks min of meer officiële ontmoetingen nodigde 
burgemeester Bijl zijn collega Šulc uit voor een tegenbezoek dit najaar. De afspraak werd 
gemaakt dat bij deze gelegenheid een officiële overeenkomst wordt getekend die de jumelage 
tussen Most en Meppel bezegelt. 
Behalve uitwisselingen op sportief, cultureel en onderwijskundig gebied wordt ook een begin 
gemaakt met samenwerking op het terrein van de volkshuisvesting. Stichting Woonconcept 
had dit voorjaar behalve directeur Hedzer van Houten ook haar financiële man Harm de Groot 
afgevaardigd. Tijdens gesprekken met bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van 
Most werd de basis gelegd voor een verdieping van de uitwisseling. Van Houten nodigde een 
delegatie uit om een kijkje te komen nemen in de keuken van Woonconcept. De gemeente 
Most bezit 21.000 woningen. Daarvan moet de komende jaren tweederde worden verkocht. 
De resterende zevenduizend huizen moeten worden beheerd en groot onderhoud krijgen. 
Woonconcept zegde toe haar kennis en ervaringen op dit terrein te willen inzetten. 
Volgens wethouder Wim Zwaan, binnen het college van burgemeester en wethouders verant-
woordelijk voor de betrekkingen met buitenlandse gemeenten, is dit een van de voorbeelden 
van een samenwerkingsvorm. De voorzitter van de Sportraad Rein van Veen hernieuwde de 
contacten met voetbalclub FC Muss. Deze club deed voor het tweede achtereenvolgende jaar 
mee aan het Eurosportring Toernooi. 
 
De gemeenteraad stemde gisteravond in met het officiële tintje tijdens het tegenbezoek. 
Tonny van Pinxteren (Stadswacht/Gemeentebelangen) hamerde erop dat het initiatief bij de 
Stichting moet blijven en dat de gemeente slechts aanvullend bezig mag zijn. De bijdragen 
van de gemeente, aldus wethouder Zwaan, concentreren zich op economische ontwikkeling en 
lokaal bestuur. 


