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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond, 
 
Helder Helmond is benieuwd hoe het staat met de stedenband met de Poolse stad Zielona Gora? In de 
wandelgangen hebben wij namelijk vernomen dat er wordt gedacht om de stedenband met Zielona Gora 
mogelijkerwijs te beëindigen. Wij gaan ervan uit dat tot die tijd in een goede verhouding met elkaar wordt 
omgegaan. Wij hebben daarom de volgende vragen: 
 
1. Wordt er inderdaad overwogen om te stoppen met de stedenband met de Poolse stad Zielona Gora? 
2. Zullen bij het eventueel stoppen eerst commissie en raad minimaal  worden geïnformeerd maar nog 

liever worden geraadpleegd? 
3. Vorige week heeft de vice-president van Zielona Gora een bezoek gebracht aan Helmond. Vanaf begin 

mei is geprobeerd contact te krijgen met de gemeente. Desondanks is er niemand bereid geweest om 
deze belangrijkste man van Zielona Gora te ontmoeten. Waarom is de raad niet geïnformeerd?  

4. Een groep van ondernemers uit Zielona Gora zou een werkbezoek aan Helmond willen brengen. Alle 
kosten worden door deze groep zelf betaald (reis, verblijf etc.). Naar het schijnt zou de gemeente 
Helmond hieraan niet willen meewerken. Klopt dit? Wat is daarvan dan de reden. 

 
Wij zijn heel benieuwd naar uw antwoorden. In afwachting van uw antwoorden, verblijven wij. 
 
Hoogachtend en met heldere groeten, 
Michael Rieter, fractievoorzitter Helder Helmond. 
 
Antwoord college van burgemeester en wethouders: 
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede. 
 
1. In de vergaderingen van de raadscommissie Internationale Betrekkingen van januari en maart 2013 is 

gesproken over het beleidskader Internationale Betrekkingen. In deze discussie is ook opgenomen de 
bestaande formele stedenbanden met Mechelen en Zielona Gora. Aan deze discussie is de slotsom 
verbonden dat enerzijds er veel verschillen zijn in de (mate van) samenwerking tussen Helmond en de 
partnersteden Mechelen en Zielona Gora en anderzijds het gemis aan balans in de relatie met Zielona 
Gora. Aan de burgemeester is gevraagd om een standpunt van het college als het gaat om de 
samenwerking met Zielona Gora 

2. In de situatie dat het college het standpunt in zal nemen om een raadsvoorstel op te maken met de 
inhoud de samenwerking met Zielona Gora te beëindigen, zal in eerste instantie gesproken worden met 
de collega’s van Zielona Gora. Een definitief standpunt van het college zal in de vorm van een 
raadsvoorstel besproken worden in de commissie ABA en vervolgens in de raad. 

3. Van de zijde van de gemeente Zielona Gora is op geen enkele wijze contact gezocht en geweest met 
Helmond omtrent een bezoek van een van de vice presidenten van Zielona Gora. Op 10 juni 2013 heeft 
de heer Verhees van de Stichting Oost Europa telefonisch contact gezocht en gehad met de coördinatie 
internationale betrekkingen; in dit telefonisch contact meldde de heer Verhees dat de heer Kaliszuk, vice 
president van Zielona Gora, op 13 en 14 juni 2013 bij hem op bezoek was. De heer Verhees wilde voor 
die dagen nog een uitgebreid programma bij de gemeente Helmond (zowel bestuurlijk als ambtelijk). Dat 
was op zo’n korte termijn inhoudelijk en agenda -technisch geen haalbare kaart. 



Gemeenteraad van Helmond Blz. 2 
Bijlage 31  
 

4. Van een bezoek van een groep ondernemers uit Zielona Gora is ons niets bekend. 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester    de secretaris 
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel A.A.M. Marneffe RA 
 


