VERSLAG
Bezoek Weert aan China

Afspraken maken over kunstuitwisseling Weert-Yuhang

3 t/m 10 oktober 2013

1

Inleiding
In 2009 tekenden de burgemeesters van Bree, Maaseik en Weert een Charter aangaande de Euregionale
samenwerking tussen deze 3 steden op een 7-tal beleidsvelden. Eén ervan is het aangaan van een
internationale verzustering. Daaruit voortvloeiend is aan de gemeente Weert het district Yuhang van de
stad Hangzhou (Volksrepubliek China) toegewezen om hiermee uiteindelijk een verzustering aan te gaan.
De gemeenteraad van Weert nam op 11 februari 2009 een principebesluit daartoe.
In de vergadering van 30 januari 2013 stemde de gemeenteraad in met het aangaan van een officiële
verzustering met het district Yuhang van de stad Hangzhou.
Ter voorbereiding op de kunstuitwisseling tussen Yuhang en Weert die in 2014 i.h.k.v. Weert 600 gaat
plaatsvinden heeft burgemeester J. Heijmans met zijn collega van Yuhang afgesproken om de detailzaken
over deze kunstuitwisseling met hem te komen bespreken. Dit bezoek zou gecombineerd worden met
deelname aan de grote internationale Investeringsbeurs die van 1 t/m 3 oktober in Shanghai zou
plaatsvinden. De gemeente Weert was door de president van de vereniging Nederland China uitgenodigd
om zich hier in een deel van hun stand te presenteren. Op een laat moment is besloten van deel name
aan deze beurs af te zien. Resteerde een bezoek aan China van 4 t/m 10 oktober 2013.
De Weerter delegatie bestond uit burgemeester J. Heijmans en kabinetschef T. Lemmen.
Dit is het verslag van deze reis. Alvorens van dag tot dag verslag uit te brengen herhalen we kort achtergrondinformatie over Hangzhou/Yuhang.
Het verslag sluiten we af met tussentijdse resultaten en de vervolgstappen.
Hangzhou/Yuhang
Hangzhou is de hoofdstad van de oostelijke provincie Zhejiang, Volksrepubliek China. Het aantal
geregistreerde inwoners bedraagt zo’n 7 miljoen. Hangzhou is een van de bekendste en welvarendste
steden van China en staat vooral bekend om de natuurlijke en groene omgeving. Hangzhou bestaat uit 5
districten, te weten Yuhang, Xiaoshan, Binjiang, Xihu en Gongshu. Het district Yuhang bestaat uit ruim
800.000 inwoners.
Verslag van dag tot dag
Donderdag 3 oktober
Deze dag staat in het teken van het vertrek naar China, waar we de volgende dag aan kwamen.
Vrijdag 4 oktober
Om 8.55 uur plaatselijke tijd landden we op Beijing International Airport. Hier worden we opgewacht door
onze tolk/begeleider Monique Groeneveld, die ons tijdens het verblijf in Beijing zal begeleiden. Samen met
haar chauffeur brengen zij ons naar het Capital Hotel in Beijing.
Die middag bezoeken we de Nederlandse Ambassade. Hier hebben we een ontmoeting met Jeroen
Lamers, hoofd van de economische afdeling. Hij zegt ons alle medewerking toe bij handelscontacten
tussen Nederland en China v.v. als ook bij het vestigen van bedrijven. Ook is met hem gesproken over het
verantwoord zaken doen met Chinese investeerders die in Weert eigendommen willen verwerven. De
heer Lamers heeft ons enkele belangrijke tips gegeven om er zeker van te zijn dat we te maken hebben
met bonafide investeerders.
Die namiddag bereiden we ons voor op het programma van de twee daarop volgende dagen in Beijing.
Omdat we anderhalve dag niet geslapen hebben is het vroeg naar bed die avond.
Zaterdag 5 oktober
Die dag staat o.a. een ontmoeting met mr. He, een Chinese investeerder die geïnteresseerd is in
Kampershoek 2.0, op het programma. Hij heeft al maanden geleden met burgemeester Heijmans contact
opgenomen om elkaar eens live te ontmoeten om over zijn plannen door te praten. Voor ons vertrek naar
China zijn afspraken gemaakt voor een lunch of diner op zaterdag 5 oktober in het Capital hotel in Beijing.

2

Die ochtend proberen we opnieuw in contact met mr. He te komen. Echter tevergeefs. Uiteindelijk blijkt er
sprake te zijn van een onverklaarbare communicatiestoornis. Mr. He blijkt in Shanghai te zijn en wij in
Beijing.
Een deel van de dag hebben we zodoende een vrij programma en bezoeken we delen van Beijing. In de
late namiddag brengen we een bezoek aan de Chinese People’s Association for Friendship with Foreign
Countries. Dit is een dependance van de vereniging Nederland-China (VNC), waar Weert sinds kort lid
van is. Met deze organisatie maken we afspraken over de samenwerking v.v. tussen China en Nederland
en specifiek gericht op onze regio en die van Hangzhou.
Zondag 6 oktober
Vanwege de zondag en het feit dat het vandaag het slot is van de Nationale feestweek zijn er die dag
geen officiële ontmoetingen. Onze reisleidster stelt voor om het cultureel erfgoed van Beijing te gaan
bezoeken. Volgens haar een must wanneer je in Beijing bent.
Omdat Beijing een fietsvriendelijke stad is gaan we de culturele hoogtepunten per fiets bezoeken.
Achtereenvolgens brengen we ene bezoek aan de Temple of Heaven, de Forbidden City en Tian’anmen
Square (het plein van de hemelse vrede).
Ook bezoeken we de kunststraat van Beijing waar een Nederlands kunstatelier is gevestigd.
Maandag 7 oktober
Het is nog nacht wanneer we opstaan. Om 05.45 uur komt onze vaste begeleider Monique Groeneveld en
haar chauffeur ons in het hotel ophalen om naar het vliegveld van Beijing gebracht te worden. Dit i.v.m.
onze binnenlandse vlucht die morgen naar Hangzhou.
Als gevolg van slecht weer in Hangzhou vertrekt het vliegtuig pas om 8.45 uur, een uur later dan gepland.
Na tevergeefs landingspogingen krijgen we het bericht dat het vliegtuig als gevolg van noodweer in
Hangzhou moet uitwijken naar het circa 1.000 km verderop gelegen vliegveld van Guangzhou.
Hier moest het vliegtuig 2 uur aan de grond blijven alvorens duidelijk was of we wel naar Hangzhou
konden.
Omstreeks 16.30 uur (6 uur later dan gepland en 2.000 omgevlogen) landen we op Hangzhou
international airport.
Hier worden we opgewacht door onze vaste contactpersoon Purple. Samen met de chauffeur van Yuhang
Government brengen zij ons naar het Tianducheng Resort Hotel waar we tegen de avond aankomen.
Onderweg is het noodweer (zware regenval) en horen we dat een tyfoon vooral Yuhang heeft getroffen.
Als gevolg hiervan zijn er wijzigingen in het programma van komende dagen te verwachten.
Die avond hebben we een inofficieel diner met Purple samen met Cindy de adj. directeur van Foreign
Affairs Office van Yuhang. Het was de bedoeling dat ex vice-Mayor mr. Lou Jianzhong hierbij aanwezig
zou zijn, doch a.g.v. het noodweer lukte het hem niet om tijdig in Yuhang te zijn. In plaats van het diner
zou hij morgenvroeg met ons gaan ontbijten.
Dinsdag 8 oktober
Die morgen vroeg op gestaan i.v.m. het ontbijt met mr. Lou Jianzhong. Hierbij was ook Cindy Xu
aanwezig.
Na het ontbijt staat onze vaste begeleider Purple al klaar om ons op te halen voor een bezoek aan het
Jiangnan Watery Region Museum van Yuhang. Hier worden we ontvangen door mr. Feng Yu Bao, de
directeur van het cultureel bureau van Yuhang. We krijgen en rondleiding door het museum. Aansluitend
is er een discussie tussen burgemeester Heijmans en mr. Feng Yu Bao over de vorm en de inhoud van de
kunstuitwisseling Yuhang-Weert i.h.k.v. Weert 600. We krijgen een DVD over wat Yuhang specifiek voor
de uitwisseling op gebied van kunst en cultuur te bieden heeft. Tevens krijgt burgemeester Heijmans een
catalogus specifiek t.b.v. de kunstuitwisseling, waarin enkele kunstenaars uit Yuhang met hun werken
worden aanbevolen t..b.v. de kunstuitwisseling.
Tegen de middag heeft burgemeester Heijmans een ontmoeting met mrs. Xu Lingdi de vice-Mayor of
Culture van Yuhang. Met haar wordt verder gepraat over de kunstuitwisseling. Aansluitend hebben we
met haar en haar staf een lunch en worden verdere details m.b.t. de kunstuitwisseling besproken.
Die middag trekken we ons terug in het hotel om de afspraken die we die morgen gemaakt hebben uit
te werken en met Weert te communiceren.
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Die avond hebben we officieel diner met mrs. Xu Lingdi en haar staf. Mayor mr. Zhu Hua liet zich
verontschuldigen omdat hij als gevolg van de schadeafhandeling van de tyfoon 22 uur onafgebroken in
charge was geweest en hij gehouden was rust te nemen.
Tijdens dit diner zijn afspraken gemaakt om de volgende dag enkele potentiële kunstenaars t.b.v. de
expositie Yuhang-Weert te bezoeken.
Woensdag 9 oktober
Die morgen worden we al op tijd opgehaald voor een bezoek aan 2 kustateliers in Yuhang. Ambtenaren
van de afdeling economische zaken begeleiden ons hierbij.
Als eerste bezoeken we het atelier van PINWU. Zij zijn zowel in China als in Europa bekend.
PINWU ontwerpt o.a. handgemaakt meubilair waarbij o.a. bambo-pulp als grondstof wordt gebruikt.
Vervolgens brengen we een bezoek aan het atelier van prof. Zhang Wei hij doceert kunst aan de
universiteit van Hangzhou. In zijn ateliers zijn diverse leerlingen en kunstenaars aan het werk met het
vervaardigen van schilderijen, fresco’s, beelden e.d. De professor is een van de potentiële kunstenaars
om in 2014 in Weert te komen exposeren.
Tussen de middag hebben we een informele lunch samen met Purple.
Die middag bezoeken we in Hanzghou-city de URCB-bank, een dochteronderneming van de Rabobank.
Op advies van directievoorzitter Jules Coenen van de Rabobank Weerterland & Cranendonck en door
tussenkomst van de heer Ad Geerts van het hoofdkantoor van Rabobank Nederland zijn we met deze
bank in contact gekomen. We worden ontvangen door bankpresident mr. Zhang en zijn staf.
De heer Zhang is zeer geïnteresseerd in het economisch profiel van de regio Weeert/Brainport. Met hem
is o.a. gesproken over het ondersteunen van de kunstuitwisseling tussen Yuhang en Weert in 2015 in
Yuhang als vervolg op de expositie in 2014 in Weert .
Die avond is het officiële diner met Mayor mr. Zhu Hua, vice-Mayor mrs. Xu Lingdi en hun beider staf.
Tijdens dit diner worden de laatste detailzaken m.b.t. de kunstuitwisseling afgeconcludeerd. Tevens
worden de cadeaus uitgewisseld.
Na afloop nemen we in het hotel afscheid van Purple.
Die avond laat treffen we de laatste voorbereidingen voor de terugreis van de volgende dag.
Donderdag 10 oktober
Deze dag staat volledig in het teken van de terugreis naar Nederland. Die ochtend staan we op tijd op
om o.a. onze koffers te pakken en om uit te checken.
Mrs. mrs. Xu Lingdi en Cindy zwaaien ons bij het hotel uit. Puple en de chauffeur van Yuhang
Government brengen ons naar het vliegveld van Hangzhou.
Om 13.10 u start de terugvlucht naar Nederland.
Na in totaal 11.40 uur vliegen landen we die avond op Schiphol en kunnen we weer voet op Nederlandse
bodem zetten.
Resultaten
Kunstuitwisseling
Dit bezoek aan China stond hoofdzakelijk in het teken van het maken van afspraken over de kunstuitwisseling tussen Yuhang en Weert in 2014 en 2015. Tijdens het bezoek hebben we principeafspraken
kunnen maken over de aard, de inhoud en de kosten van het project.
Deze kunstuitwisseling, die de naam “Art Spectrum 600” draagt, houdt in dat kunstenaars in beide steden
in 6 verschillende kunstdisciplines kunstwerken maken met als doel in de creatieve/culturele spiegel van
elkaar te kunnen kijken.
De 6 disciplines zijn:

schilderkunst,

tekenkunst/illustraties,

sculpturen,

kunstfotografie,

textiel en

installaties.
Alle kunstwerken die in Weert gemaakt worden, aangevuld met 36 uitgeselecteerde topwerken uit
Yuhang, worden in mei en juni 2014 in Weert tentoongesteld. In principe is dit in het bedrijfsverzamel-
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gebouw van de Poort van Limburg. De opening van deze tentoonstelling zal op 9 mei 2014 plaatsvinden.
De burgemeester van Yuhang, Mr. Zhu Hua zal samen met de burgemeester van Weert deze bijzondere
tentoonstelling in Weert openen.
Verder zal er per discipline één topkunstenaar uit Yuhang naar Weert komen om samen met zijn evenknie
kunstenaar uit Weert elk een gezamenlijk een kunstwerk te maken. Dit vindt in de week voorafgaande aan
9 medio 2014 plaats zal voor publiek toegankelijk zijn. De 6 kunstwerken die hieruit voort komen worden
in het nieuwe stadhuis worden tentoongesteld.
Economie
Nederlandse Ambassade in Beijing, de bank URCB en de Chinese People’s Association for Friendship
with Foreign Countries in Beijing hebben alle medewerking toegezegd bij handelscontacten tussen
Nederland en China v.v. als ook bij het vestigen van bedrijven in de regio Weert dan wel in China.
Vervolgbezoeken
Een bestuurlijk/ambtelijke delegatie van Yuhang onder leiding van Mayor mr. Zhu Hua zal in mei 2014 ter
gelegenheid van de kunstuitwisseling een bezoek aan Weert brengen.
Kosten
Bij besluit van 30 januari 2013 heeft de gemeenteraad een jaarlijks krediet vastgesteld van 30.000 euro
ter invulling van de samenwerking met China. Deze kosten worden ontleend aan het budget economische
structuurversterking.
De totale uitgaven betrekking hebbende op het bezoek aan Beijing en Yuhang bedragen geraamd
€ 6.360,-. Een specificatie van de kosten is in bijlage II opgenomen.
Toezenden reisverslag
Dit verslag wordt toegezonden aan de Consul-Generaal in Shanghai, de Commissaris van de Koningin in
de provincie Limburg en het China-platform Limburg evenals de burgemeesters van Bree en Maaseik.

Weert, 24 oktober 2013
Kabinetschef Ton Lemmen
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Bijlagen
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I

Fotocollage van het bezoek aan Beijing en Yuhang

II

Gespecificeerd kostenoverzicht.

Bijlage 1

Foto-impressie bezoek aan China

Bezoek aan de Nederlandse Ambassade in Beijing

Bezoek aan Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries

Bij aankomst in Hangzhou was te zien hoe Yuhang die dag getroffen was door een tyfoon

Discussie over kunstuitwisseling Yuhang-Weert tussen burgemeester J. Heijmans
en directeur cultureel bureau Yuhang mr. Feng Yu Bao

Burgemeester J. Heijmans ontving van vice-mayor mrs. Xu Lingdi van Yuhang de
catalogus met aanbevolen werken uit Yuhang tbv de kunstuitwisseling Yuhang-Weert

Bezoek aan het atelier van de internationaal befaamde ontwerpers van PINWU

Bezoek aan het atelier van prof. Zhang Wei

Overleg met president mr. Zhang van de URCB bank in Hangzhou (dochter van de Rabobank)

Burgemeester J. Heijmans samen met mrs. Xu Lingdi vice-Mayor of culture van Yuhang

Burgemeester J. Heijmans samen met zijn collega mr. Zhu Hua van Yuhang die zojuist
Chinees-Engels gedicht van Weerter stadsdichter Henk Simons heeft ontvangen

Bijlage II

Specificatie kosten chinareis oktober 2013
Voorlopge raming

Vliegkosten

€ 2.970,-

Visumaanvraag

.

245,-

Tolken- en begeleidingskosten

.

745,-

Verblijfskosten in China

. 1.500,-

Kado’s

.

500,-

Kleine kosten

.

150,-

Overig onvoorzien

.

250,-

Totaal

€ 6.360,-

