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Stichting Razem heeft te maken gekregen met het nieuw vastgestelde subsidiebeleid 2019 van de gemeente De Bilt, waarbij er nauwer 

samengewerkt wordt tussen Stichting Razem aan de ene kant en de subsidiërende gemeente De Bilt aan de andere kant. Zodoende kan de 

gemeente ervoor zorgen dat speerpunten van gemeentelijk beleid een duidelijker plaats krijgen in de activiteiten van Razem.  

 

 

1. Momenteel is duurzaamheid een speerpunt dat bij de bewoners van De Bilt hoog in het vaandel staat en dit is een actueel onderwerp, 

zowel voor onze gemeente, als ons land en ruimer gezien natuurlijk voor geheel Europa. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een toonaangevende organisatie die zich richt op en zich inzet voor een 

gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving.  

Een van de projecten die het RIVM momenteel opzet is er een waarbij agrariërs, omwonenden en gemeente samen met elkaar in 

een projectvorm de luchtkwaliteit gaan meten en bepalen wat ze gaan meten en hoe er gemeten gaat worden. Vervolgens kunnen er 

conclusies getrokken worden die daarna omgezet kunnen worden in beleid.  

In een dergelijk project in het zuiden van ons land (Venray) is overeenstemming bereikt tussen de stakeholders (gemeente, provincie, 

boerenorganisaties, omwonenden en het RIVM) over de opzet van een dergelijk project waarbij fijnstof, ammoniak en zo mogelijk ook 

geur gemeten gaat worden. Het project heeft daar de naam “boeren en buren”. 

We denken dat het van belang is dat de gemeente De Bilt “mee lift” op dit project zodat ook hier gekeken gaat worden hoe zaken op dit 

gebied in De Bilt er in dit opzicht voorstaan en hoe zij verbeterd kunnen worden. En het zou mooi zijn als de Jumelagegemeente van De 

Bilt, het Poolse Mieścisko ook zou kunnen meeliften op dit project.  

Hierbij dient als eerste fase onderzocht te worden: 

a. Wat het RIVM voor een dergelijk project zou kunnen aanbieden  

b. Of agrariërs uit de gemeente De Bilt het zinvol vinden op enige manier in een dergelijk project te participeren en 

c. Of de gemeente Mieścisko uit Polen zulks een zinvol project acht om op enigerlei wijze in te participeren 

Na deze eerste fase is het van belang dat met de stakeholders wordt overlegd hoe een volgende fase er uit zou kunnen zien.  

 

 

2.  De gemeente De Bilt viert in 2020 evenals andere Nederlandse gemeenten het einde van WOII met activiteiten/festiviteiten in het 

kader van 75 jaar Vrijheid.  

Stichting Razem organiseert in dit kader twee activiteiten: 



2.A  Samen met de Stichting Jumelage De Bilt – Coesfeld een tekenactiviteit, -wedstrijd waarbij leerlingen van 2 Poolse scholen, 2 

Duitse scholen en 2 scholen uit de gemeente De Bilt tekeningen aanleveren met hun gedachten bij 75 Jaar Vrijheid na WOII. Deze 

tekeningen zullen vervolgens roulerend ten toon gesteld worden in Mieścisko, Coesfeld en De Bilt. 

2.B  In De Bilt en in Maartensdijk worden in het kader van de activiteiten rond 75 Jaar Vrijheid lezingen gehouden die gebeurtenissen 

rond de oorlog, de bevrijding en de periode daarna in onze gemeente zullen belichten. Daarbij zullen van onze kant de 

bevrijdingsactiviteiten belicht worden van de Polen die onder leiding van generaal Maczek grote stukken van Nederland hebben bevrijd, 

waarna vervolgens veel van deze Poolse soldaten in Nederland zijn gebleven. Het is de bedoeling dat deze lezingen vervolgens toegevoegd 

zullen worden aan het Online Museum (het Digitaal Archief) van de gemeente de Bilt. 

 

 

3.  Oogstfeest in Mieścisko: 

In augustus viert Mieścisko het oogstfeest. In 2020 is die viering op 23 augustus. Die viering van het oogstfeest is vanaf 2020 duidelijk 

losgekoppeld van de zgn. Michaelsmarkt. St. Razem zal hier niet meer tweede hands spullen kunnen verkopen om daarmee geld te 

genereren voor  goede doelen in Mieścisko. Stichting Razem beraadt zich op welke wijze zij vanuit De Bilt en Nederland een bijdrage kan 

leveren aan dit feest. 

 

 

4.  Uitwisseling van kunst van kunstenaars uit Mieścisko en De Bilt: 

Of eind 2020 of in 2021 zullen we kunstenaars uit deze gemeenten de mogelijkheid geven om hun werk tentoon te stellen in de 

partnergemeente. 

 

 

5.  De jumelagestichting Razem bestaat dit jaar 25 jaar, maar de eerste contacten leidend tot een Polen Comité in de toenmalige 

gemeente Maartensdijk dateren al van 1990. We beraden ons hoe we dit feit passend kunnen markeren.  

Mogelijk doen we dit in Nederland met een reünie van vrijwilligers. 

En hoe we dit met onze Poolse collega’s van de jumelage vieren is nog ongewis, gezien het gebrek aan financiële middelen dat is ontstaan 

door het wegvallen  van de structurele subsidie van de gemeente.  
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