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Most en Meppel ondertekenen nieuw samenwerkingsverband  

 

Jongeren zijn toekomst stedenband  

 

Het Europese volkslied ‘Alle Menschen werden Brüder’ klonk vanochtend in de 

raadszaal van Most. Vandaag werd het samenwerkingsverband tussen de beide 

partnersteden Meppel en Most ondertekend door de burgemeesters Peter den Oudsten 

en Vladimir Bártl. Zij spraken af de komende vijf jaar een uitwisselingsprogramma op 

velerlei terrein uit te voeren. Het is vooral van belang jongeren bij deze uitwisseling te 

betrekken. 
Scholieren uit Most plaatsten vanochtend de afbeeldingen van de 25 lidstaten van de EU op 

een Europese kaart om daarmee de eenwording symbolisch te onderstrepen. Vandaag ging in 

Most een onderwijsproject van start om scholieren van de onderbouw kennis te laten maken 

met de landen van de EU. En over drie weken gaat dit project in Meppel van start. 25 

Leerlingen uit Meppel en 25 uit Most brengen als afsluiting van dit project een bezoek aan het 

Europees Parlement in Brussel. 

Burgemeester Den Oudsten benadrukte dat deze contacten wellicht leiden tot een betere 

verstandhouding tussen de burgers van Meppel en Most. Het streven van beide gemeenten is 

de komende vijf jaar nog meer burgers te betrekken bij de activiteiten van de Stedenband. 

Daarbij wordt een beroep gedaan op verenigingen en instellingen op het gebied van culttur, 

onderwijs en sport. 

De Oudsten bedankte de gemeente Most voor de gastvrijheid én het vakmanschap waarmee 

de uitwisseling gepaard gaat. Rotary Meppel overhandigde vandaag een cheque van 20.000 

dollar voor het kindertehuis in Most. Dat is de opbrengst van de Highland Games van dit jaar, 

aangevuld met een donatie van het hoofdbestuur van Rotary in Amerika. 

Jan Snijders die het onderwijsproject mede heeft vormgegeven benadrukte dat de uitwisseling 

niet alleen voor de bestuurders is maar in eerste instantie voor de burgers. De komende 

generaties moeten de Europese eenheid gestalte geven. De beste manier om dit te bereiken is 

scholieren in beide plaatsen tijdens de uitwisselingsprojecten onder te brengen in 

gastgezinnen. Eén van de onderwerpen waarover kennis wordt uitgewisseld is het 

minderhedenbeleid. In Most woont een Roma-gemeenschap. Wethouder Wim Zwaan 

benadrukte dat Meppel successen heeft geboekt met projecten voor de Marokkaanse 

gemeenschap. 

 

 


