
Presentatie Stedenband met Most  donderdag 12 februari 2009  19.30 uur 
 
1. Waarom deze presentatie 
 - activiteiten jubileumjaar 2004: gemeenteraadsleden naar Most 
 - daarna weinig betrokkenheid Gemeenteraad 
 - geven van actuele informatie 
  
2. Informatie over de stedenband 

- geschiedenis 
 - gegevens over Most 
 - activiteiten 
 - belang en meerwaarde stedenband 
 
3. Geschiedenis 
 - Rotary Club Meppel: contact gezocht in 1997 
 - Kandidaten in Polen, Tsjechië en Hongarije 
 - Gekozen voor Most: 
    - bereikbaarheid 
    - enthousiasme bij Rotary Club Most 
    - afgetast bij maatschappelijke organisaties in Meppel 
    - bestuurlijk draagvlak gemeente Meppel en gemeente Most 
 - In 1998 Stichting Stedenband opgericht 
 - In november 1999 ondertekening officiële stedenbandovereenkomst 
 
4.  Gegevens over Most 
 Zie presentatie burg. Vozka   zie Power Point 

- een mooie stad? Nee. (ten behoeve van de bruinkoolwinning in de jaren ‘60  
   gesloopt. Wel een interessante stad:  
    - met gastvrije inwoners.  

     - boeiende geschiedenis van Tsjechië 
     - zoeken van aansluiting bij ‘Europa’ 
     - inlopen van taalachterstand 
 
5. Stichting Stedenband Most-Meppel 
 - Doelstelling 
 - Bestuur 
 - Samenwerkingsterreinen 
 
5.a. - Doelstelling 
    - stimuleren contacten 
    - organiseren activiteiten 
    - verwerven subsidies 
 
5.b. - Bestuur afkomstig uit: 
    - Rotary Club 
    - Onderwijs 
    - Culturele sector 
    - Bedrijfsleven 
    - Welzijn 
    - Sport 



    - Gezondheidszorg 
    - Politiek bestuur 
 
 
5.c. - Samenwerkingsterreinen 
    │ 
      __________________________________________________  
  │      │     │       │      │       │  
    Gemeente Onderwijs Sport Ziekenhuis Cultuur Welzijn   
 
 
6.  Activiteiten 1999 – 2008 
 

Gemeente Most en gemeente Meppel 
- Contacten College van B en W en Gemeenteraadsleden 
- Uitwisseling kennis over de gemeentelijke organisatie, o.a. milieu 
- Uitwisseling kennis over volkshuisvesting (met Woonconcept) 
- Symposium over Minderhedenbeleid (2008) 

- deelname hieraan van diverse maatschappelijke instellingen en verenigingen uit 
Most en Meppel    

 
Onderwijs  
-    Onderwerp ‘Europa’ 
      - Lesprogramma 2005  
      - Lesprogramma 2007-2008 
      - Uitwisseling scholieren (AOC Terra, Dingstede, Greijdanus, Stad en Esch) 
      - Gezamenlijk bezoek aan het Europees Parlement 

 
- Bilaterale uitwisseling scholen (Stad en Esch, Dingstede) 

- Beeldende vorming 
- Technisch onderwijs 

 
Sport  
- Voetbal 
-    Jeugdteams naar Most (Alcides, FC Meppel, MSC en SVN’69) + Euro-Sportring 

 
 

Cultuur  
- Diverse exposities van kunstenaars in Most en Meppel 
- Uitwisseling zangkoren (Meppeler Mannenkoor, Scala, The Midges, Koralek) 
- Poppenspel (J.Boerwinkel) 
- Bezoek De Parel aan Most en Praag (ambassade) 

 
Gezondheidszorg  
- Contacten ziekenhuizen Most en Meppel 

 
 

 
 
 



 
 
 

6. Geplande activiteiten 2009 – 2010 
 
 Gemeente Most en gemeente Meppel   

- Contacten College van B en W en Gemeenteraadsleden 
- Symposium “Participatie bevolking bij politieke besluitvorming” (2010) 
- Jeugdbeleid “Youth in Action”, met Stichting Welzijn 

 
Onderwijs  
- Onderwerp ‘Samen verder in Europa’ 

-    Lesprogramma 2009, derde jaar 
-    Scholieren uit Most komen in juni 2009 naar Meppel 

 - tegenbezoek; vorig jaar scholieren uit Meppel naar Most 
- Uitwisseling tussen diverse scholen voortgezet onderwijs 

-    Beeldende vorming en beroepsonderwijs 
 
Sport  
- Voetbal 
- 4 jeugdteams van alle 4 Meppeler clubs gaan in juni 2009 weer naar Most (voor    

  de vierde keer) 
- Korfbal 

-    In 2009 bezoek van DOS ’46 aan Most voor demonstratiewedstrijden  
 

Cultuur 
- Deelname De Bazuin aan Cultureel festival in Most (september 2009) 
- Uitwisseling zangkoren (2010) 
- Exposities in Meppel en Most 
- Opvoering Musical door theatergroep uit Most  

- als opening Meppeler Muziekfestival vrijdag 15 mei 2009  
- Deelname musici (Šrum Šrum orkest) aan Meppeler Muziekfestival 

 
Gezondheidszorg  
- Ziekenhuizen Most en Meppel: uitwisseling kennis  
      o.a. Bedplascentrum 
Bedrijfsleven  
- Kennis over parkmanagement 
- Handel 

 
7.  Voorwaarden voor goed functionerende stedenband 
 - Bestuurlijk draagvlak, met een officiële status 
 - Draagvlak bij de bevolking, zoals 
    onderwijs, sportverenigingen, culturele organisaties, bedrijfsleven, serviceclubs 

- Goede structuur / goed lopende organisatie 
   - in Meppel de Stichting Stedenband 
   - in Most (nog) grotendeels via de gemeente 
   - ervaring, contacten, vertrouwen, goodwill 
- Regelmatig nieuwe initiatieven nodig; deze leiden bij voorkeur tot rechtstreekse     
   blijvende contacten tussen verenigingen, scholen enz. 



 - Kennisoverdracht over en weer 
    - hierbij ook een rol van de beide gemeenten 
 - Financiële middelen 
 
8.  Waarde stedenband: wat voegt het toe? (de hamvraag) 
 - forum voor kennismaken met andere gewoontes en culturen 
 - inmiddels veel contacten tussen scholen, verenigingen enz. 

- nadruk op jeugd: elk jaar maakt een nieuwe lichting scholieren en sporters kennis   
   met Tsjechië 
- kennisoverdracht 

 - Europese aspecten 
- sluit aan bij Europese gedachte: toegroeien bevolking in Europa 

  - impuls door toetreden Tsjechië tot Europese Unie 
- sommige Europese subsidies alleen mogelijk bij stedenband 

  - langzaam bewustwording in Tsjechië van de waarde van de EU 
 - economische impuls 
 
9. Continuering stedenband 
 - functioneren Stichting zonder officiële basis niet zinvol 
 - de bestaande structuur werkt goed  

- betrokkenheid Gemeenteraad en B en W stimuleert het onderhouden en uitbreiden  
   van de relaties 
- oktober 1999 – gemeenteraadslid: initiatief moet bij de stichting blijven, de gemeente  

     is aanvullend bezig  
- wethouder: de gemeente concentreert zich op economische     
   ontwikkeling en lokaal bestuur 

- wat is belangrijker: bestuurders die gezellig met elkaar praten, of contacten tussen  
     inwoners, verenigingen, scholen? 

      Het een kan niet zonder het ander, hoewel het uiteindelijk om het tweede gaat. 
  
10. Voorstel 
 Herbevestigen stedenband op enig moment in 2009. 
 Stilzwijgend kan ook, maar liever een positief signaal afgeven.  


