
 

Partnerband Woerden-Steinhagen 2.0, 

In het eerste weekend van september ben ik, samen met enkele leden uit het 

college en de raad, in Steinhagen (Duitsland) geweest om de 40 jarige 

stedenband te vieren tussen onze gemeentes. Een beperkt politiek 

gezelschap omdat Woerden vorig jaar heeft besloten hier minder tot geen 

energie meer in te steken. De gemeente is aan de zijlijn gaan staan. 

Als raadslid van Woerden wilde ik toch kennismaken met onze zusterstad en 

zelf ervaren wat deze stedenband in 40 jaar heeft opgeleverd.   

En dat bleek best indrukwekkend te zijn. Naast de enthousiaste mensen uit 

Steinhagen waren er veel Woerdenaren bij deze viering aanwezig; 

vertegenwoordigers van scholen, sport- en muziekverenigingen, de 

brandweer, de Sluis en andere maatschappelijke organisaties. Mensen en 

organisaties die elkaar de afgelopen 40 jaar hebben leren kennen en tot op 

de dag van vandaag vele gezamenlijke activiteiten organiseren. Velen vonden 

het leuk en belangrijk hun ervaringen en positieve gevoel daarover met mij te 

delen. Mooie en indrukwekkende verhalen !  

Ik blijf het ermee eens dat de traditionele uitwisseling, het elkaar om de twee 

jaar ‘ceremonieel’ bezoeken, niet meer past in deze tijd. Dat levert te weinig 

op. De gezamenlijke presentatie van de Sluisgroep en haar Duitse evenknie, 

over de onderlinge verschillen, de problemen waar zij beiden voor staan en 

de verschillende oplossingsrichtingen die zij daar in kiezen triggerde mij 

echter en riep bij mij als raadslid veel inhoudelijke vragen op. Vragen om een 

vervolg en verdieping aan te geven.  Datzelfde overkwam mij bij de goed 

georganiseerde informatiemarkt van zelfhulpgroepen. 

 In dat perspectief kan een gemeente ‘aan de zijlijn’ , mijns inziens, de 

partnerband nog steeds stimuleren en een kader meegeven waarbinnen 

burgers en organisaties uit beider steden betrokken kunnen zijn en daarbij, 

naast gezelligheid, een duidelijke en zinvolle meerwaarde van hun 

samenwerking zullen ervaren. 

 



 

 

Geinspireerd door mijn bezoek heb ik samen met Frans Lander van het 

Burgercomité Woerden-Steinhagen een  idee uitgewerkt  hoe een ‘actief 

europees burgerschap’ in Woerden en Steinhagen voor de komende jaren 

nieuwe energie mee te geven.  Oftewel de partnerband 2.0.  

Bijvoorbeeld, er wordt in beide gemeentes een werkgroep ingesteld met 

leden uit de raad en het maatschappelijk middenveld. Deze werkgroepen 

selecteren jaarlijks een inhoudelijk thema en benoemen een commissie die 

dit thema in beide gemeentes gaat uitwerken. Denk daarbij aan actuele 

thema’s zoals ‘Hoe krijgt het duurzaamheidsbeleid in beide gemeentes 

vorm?’, ‘ Welke inhoudelijke invloed heeft de gemeente op onderwijs, 

bijvoorbeeld bij het behoud van passend onderwijs?’ of ‘Hoe is de verhouding 

gemeentelijke subsidie en private ondersteuning bij culturele instellingen?’ 

Deze commissie zal een verslag uitbrengen dat de basis zal vormen voor een 

jaarlijks symposium, afwisselend te houden in Woerden en Steinhagen. Het 

uiteindelijk resultaat van dit symposium zal worden aangeboden aan beide 

gemeentebesturen. Zo kan men bij eigentijdse vraagstukken elkaars 

oplossingen in een ander europees land leren kennen, hiervan leren en 

eventuele aanpassing van eigen beleid overwegen.  

Bovenstaand is natuurlijk een eerste idee voor een nieuwe opzet van een 

partnerband. Er zijn ongetwijfeld meer vormen mogelijk. Graag wil ik om die 

reden deze brief in commissieverband verder toelichten en kijken of er 

draagvlak is bij de andere partijen. Mijn idee is dat een  werkgroep uit de 

raad dan verder aan de slag gaat om een concreet voorstel voor de 

partnerband 2.0 uit te werken.     

Één en ander is inmiddels met een aantal mensen besproken in Steinhagen en 

de reacties zijn daar positief. 

George Becht, raadslid D66 

 


