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ACTIVITEITENPLAN 2022 en verder 
 

 

 

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

worden tussen Stichting Razem aan de ene kant en de 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. Daarnaast heeft de gemeente De Bilt het subsidiebeleid voor de beide 

jumelagestichtingen geheel afgebouwd, zodat er alleen nog de mogelijkheid over blijft voor specifieke door de gemeente positief gewaardeerde projecten een 

aanvullende subsidie aan te vragen.  

 

De coronapandemie heeft grote impact gehad op onze voor 2020 en 2021 geplande activiteiten. De mogelijkheid om vrijelijk te reizen en elkaar te ontmoeten, 

zeker bij internationale contacten, was dusdanig beperkt dat de meeste van onze activiteiten opgeschort moesten worden. Hopelijk kunnen deze in de loop 

vanaf 2022 weer opgepakt worden.  

 

1. Duurzaamheid staat bij de bewoners van De Bilt hoog in het vaandel en 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 project van het RIVM is “Boeren en Buren” in Venray, waarbij agrariërs, omwonenden en de gemeente samen de luchtkwaliteit 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. Dit project is 

maart 2019 gestart. De deelnemers trekken gezamenlijk conclusies en.bepalen uiteindelijk zelf wat ze met de onderzoeksresultaten doen.  
Het RIVM wil eraan meewerken om agrariërs uit De Bilt en Miescisko te informeren en adviseren over een mogelijke opzet van een enigszins vergelijkbaar 

project.  

Hiervoor 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 Miescisko 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 vierde in 2020, evenals andere Nederlandse gemeenten, het einde van WOII met “Activiteiten/festiviteiten in het kader van 75 

jaar Vrijheid”.  

Stichting Razem organiseerde in dit kader twee activiteiten: 

2.A Het eerste project in dit kader werd 20 augustus 2020 gerealiseerd; het bestond uit een lezing en filmvertoning over de rol van de Poolse troepen bij de 

bevrijding van Nederland en Europa. Dit vond plaats in de Idea bibliotheek in Bilthoven.  

2.B Het tweede project werd Samen met de Stichting Jumelage De Bilt – Coesfeld: een tentoonstelling in de Bibliotheek IDEA in Bilthoven met als thema 
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“Wat betekent vrijheid voor jou?” waarvoor kinderen van 11 tot 12 jaar uit De Bilt (Julianaschool), Miescisko en Coesfeld tekeningen aanleverden.   

Vanwege hernieuwde uitbraken van corona kon het internationale gedeelte van dit project pas in juli 2021 voortgezet worden met een expositie in Coesfeld.  

En in maart 2022 zijn de tekeningen uit de eerste ronde te zien in het Kultuurhuis van Mieścisko. 

In 2021 hebben leerlingen van Wereldkidz Kievit en de M.L. Kingschool uit Maartensdijk dit project voortgezet en hun tekeningen werden in Maartensdijk 

getoond. 

 

We beraden ons wat een zinvolle voortzetting van deze projecten kan zijn. De inval in de Oekraïne in februari 2022 plaatst echter alles nu in een geheel ander 

perspectief.  

 

3.  Oogstfeest in Miescisko: Sinds 2020 zijn het jaarlijkse Oogstfeest en de jaarlijkse Michaelsmarkt in Miescisko losgekoppeld. Voorgaande jaren verkocht 

Stichting Razem op de Michaelsmarkt tweede hands spullen ten bate van goede doelen in Miescisko.  

Stichting Razem beraadt zich op welke wijze zij vanuit De Bilt en Nederland een bijdrage kan leveren aan een van deze jaarlijkse feesten.  

Het is nog te vroeg om hierover op dit moment een zinnige uitpraak te doen.  

 

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

We willen kunstenaars uit beide gemeenten de mogelijkheid bieden om hun werk, in de vorm van een kunsttententoonstelling in de partnergemeente te 

tonen. In de gemeente De Bilt wordt hiervoor vervolgcontact gelegd met de welzijnsinstelling WVT. 

 

5.  In 2020 bestond de jumelage tussen De Bilt en Miescisko en ook Stichting Razem 25 jaar, maar de eerste contacten leidend tot een Polen Comité in de 

toenmalige gemeente Maartensdijk dateren al van 1990. Het gezamenlijk hierbij stilstaan in onze gemeente middels een reünie van vrijwilligers viel beide 

afgelopen jaren weg wegens een Corona uitbraak. We bezien hoe we een en ander kunnen markeren in 2022.  

 

6.  Maar door de recent uitgebroken oorlog in de Oekraïne komen al onze activiteiten het komend jaar en verdere jaren in een geheel ander daglicht te staan. 

Nu zoveel vluchtelingen uit de Oekraïne naar Polen gevlucht zijn, moeten we ons bezinnen op welke wijze wij het meest kunnen bijdragen aan wat voor de 

mensen uit Polen en voor het zustervolk uit de Oekraïne zinvol kan zijn.   

 

Maart 2022 
 

 


