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Heythuysen, 3 april 2022 
 
 
Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Leudal 
Postbus 3008 
6093 ZG  Heythuysen 
 
 
Onderwerp: Stedenband met Oekraïne 
 
 
Geacht college,  
 
Op 31 maart heeft de Oekraïnse president Zelinskyy in een indrukwekkende toespraak voor de 
Tweede Kamer een oproep gedaan aan Nederland om een stad te adopteren als bijdrage aan de 
wederopbouw van Oekraïne na de oorlog. Ook op gemeentelijk niveau zou een bijdrage geleverd 
kunnen worden door een stedenband aan te gaan met een gemeente in Oekraïne. 
 
De oorlog veroorzaakt veel leed en verwoesting in Oekraïne, en aan wederopbouw kan nog niet 
begonnen worden. Maar hopelijk komt er toch snel vrede en kan het land aan de wederopbouw 
beginnen. Het land zal dan alle steun kunnen gebruiken. 
 
Burgers en ondernemers uit Leudal zijn zeer begaan met het lot met de burgers van Oekraïne en er zijn 
dan ook vele initiatieven om vluchtelingen uit Oekraïne te helpen (zie o.a. “Heel Leudal Helpt” op 
Facebook). Door het aangaan van een stedenband kan deze bereidheid verder gestimuleerd worden 
met een concreet en zichtbaar doel. Vanwege het landelijke karakter van Leudal ligt het voor de hand 
om een band aan te gaan met een vergelijkbare plattelandsgemeente in Oekraïne. De rol van de 
gemeente kan die zijn van initiator en facilitator van een dergelijke samenwerking. Verder kan de 
gemeentelijk ook bestuurlijke steun bieden. De Vereniging Nederlandse Gemeenten moedigt het 
aangaan van stedenbanden aan en biedt daarvoor een handreiking: 
(https://vng.nl/nieuws/bestuurlijke-steun-aan-oekraine-door-nederlandse-gemeenten). 
 
Leudal heeft een al een stedenband met de Poolse gemeente Pogorzela. Polen herbergt nu een zeer 
groot aantal vluchtelingen uit Oekraïne en waarschijnlijk zal ook Pogorzela vele Oekraïnse 
vluchtelingen moeten opvangen. Ook daar is wellicht behoefte aan steun.  
 
  

https://vng.nl/nieuws/bestuurlijke-steun-aan-oekraine-door-nederlandse-gemeenten


 

 

Vandaar deze vragen aan het College van B&W: 
- Is het college bereid om de mogelijkheid van een stedenband met een gemeente in Oekraïne 

te onderzoeken; 
- Om vervolgens initiatieven van burgers en ondernemers uit Leudal te stimuleren en te 

ondersteunen; 
- Na te gaan of Pogorzela behoefte heeft aan steun bij de opvang van vluchtelingen uit 

Oekraïne. 
 
Namens de fractie van D66, 
 
Leo Schouten 
 
  
 
 


