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1.  Inleiding 

Het is inmiddels ruim 3 jaar geleden dat de gemeente Weert de eerste officiële  contacten met de 
stad Hangzhou in de Volksrepubliek China heeft gelegd. Dat was in oktober 2009 door een eerste 
officiële bezoek aan de stad Hangzhou te brengen. Sindsdien zijn er, met een onderbreking van circa 
een jaar,  belangrijke stappen  gezet in de richting van een hechte samenwerking tussen Weert en 
Hangzhou. In het bijzonder met Yuhang, een van de districten van de stad Hangzhou. Vooral in 2012 
zijn de contacten met Yuhang geïntensiveerd door 2 bezoeken aan Hangzhou/Yuhang en het 
tegenbezoek van Yuhang aan Weert. Met de gemeenteraad is afgesproken om aan het einde van 
2012 de samenwerking met China te evalueren. Vooral om de balans op te maken om te kunnen 
onderbouwen of er voldoende toekomstperspectief te verwachten is in het voortzetten van de 
aangegane relatie met Yuhang. Voor u ligt deze evaluatie.  

2.   Aanleiding 

Begin 2009 hebben de gemeenten Bree, Maaseik en Weert een Charter getekend aangaande de 
Euregionale samenwerking tussen deze 3 steden op een 7‐tal beleidsvelden. Eén ervan is het 
aangaan van een internationale verzustering. Dit op basis van de positieve ervaringen die de steden 
Bree en Maaseik in de samenwerking met China hadden opgedaan en de perspectieven die zij in een 
Euregionale samenwerking met delen van China zien. De stad Bree heeft al ruim 13 jaar een relatie 
(inmiddels verzusterd) met de stad Yanghzou (5 miljoen inwoners). De stad Maaseik heeft dat met 
het district Guangling van de stad Yangzhou. 

Op voorspraak van de burgemeesters van Yangzhou en Bree is Weert voorgesteld aan het stads‐
bestuur van Hangzhou. Een uitnodiging voor de internationale Sister City Mayors Conference in 2009 
was het eerste resultaat. Daaruit voortvloeiend is aan de gemeente Weert het district Yuhang van de 
stad Hangzhou toegewezen met als doel hiermee uiteindelijk een verzustering aan te gaan. Het 
stadsbestuur van Hangzhou koos voor Yuhang omdat dit district de meeste raakvlakken met het 
profiel van Weert heeft. De gemeenteraad van Weert nam op 11 februari 2009 een principebesluit 
daartoe.  
 
Een eerste officieel kennismakingsbezoek aan het stadsbestuur van Hangzhou vond in oktober 2009 
plaats ter gelegenheid van de internationale Sister City Mayors Conference. Tijdens dat bezoek werd 
de “Memorandum of Understanding between Yuhang district of the People’s Republic of China and 
Weert City of the Kingdom of the Netherlands” (MoU) officieel ondertekend. 

3.   Over China 

China, voluit Volksrepubliek China, ligt in Oost‐Azië. De hoofdstad is Beijing (Peking). China bestaat 
uit 22 provincies, 5 autonome regio's, 4 stadsprovincies en 2 speciale bestuurlijke regio's. 

Met een bevolking van 1,3 miljard inwoners is China het grootste land (voor India). Dit is ongeveer 
één zesde van de totale wereldbevolking. Shanghai is de grootste stad van China en heeft ca. 13,7 
miljoen inwoners. Peking volgt als tweede met 11,3 inwoners. 
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Met een oppervlakte van 9 miljoen km² is het land vierde qua oppervlakte (na Rusland, Canada en de 
Verenigde Staten). 

In China leven verschillende bevolkingsgroepen. Er is maar een groep die in aantal met kop en 
schouders boven de rest uitsteekt. Dit zijn de Han, de oorspronkelijke Chinezen, zij vormen ca. 93 
procent van de bevolking en wonen voornamelijk in het drukke oosten.  

De zogeheten Shanghai Delta, is het rijkste deel van China met als bekende steden Beijing, Shanghai 
en Hangzhou. 

China is een van de vroegste centra van beschaving en werd vrij vroeg in de wereldgeschiedenis een 
groot verenigd land met een geavanceerde cultuur op het vlak van kunst en wetenschap. In 1911 
werd de Republiek China uitgeroepen, in 1949 wonnen de communisten onder leiding van Mao de 
burgeroorlog en werd het land communistisch. 

Hangzhou 

Hangzhou ligt in het oosten van China, in de zogeheten Shanghai Delta, iets ten zuiden van Shanghai. 
Hangzhou is de hoofdstad van de provincie Zhejiang. Het aantal geregistreerde inwoners in 
Hangzhou 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, met het meer West Lake als 
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toeristische trekpleister. In deze stad zijn het nationaal theemuseum en het nationaal zijdemuseum 
gevestigd. Van het begin van de 12e eeuw tot de Mongoolse invasie in 1276 was Hangzhou de 
hoofdstad van China. Hangzhou bestaat uit 5 districten, te weten Yuhang, Xiaoshan, Binjiang, Xihu en 
Gongshu.  

De stad Hangzhou kent een centraal stadsbestuur bestaande uit een burgemeester en 6 wethouders. 
Momenteel is mr. Shao Zhanwei burgemeester van Hangzhou. Hij volgde in 2010 mr Cai Qi op.  Loco‐
burgemeester is mevr Tong Guili. Zij bekleed deze post reeds vele jaren. 

Elk district kent z´n eigen bestuur, eveneens bestaande uit een burgemeester en 6  wethouders. 

Yuhang 

Het district Yuhang ligt in het centrum van de Yangtze River Delta en kent een oppervlakte van 1.220 
vierkante kilometer. Yuhang bestaat uit circa  800.000 inwoners. Met z’n pittoreske landschappen is 
er sprake van een zeer rijk natuurlijk en historisch erfgoed. Het district Yuhang beschikt over een 
modern vervoersnetwerk met land, water en lucht routes en profiteert daarmee van z’n goede 
bereikbaarheid. Het district ligt op 20 minuten afstand van Hangzhou Xiaoshan International Airport 
en is ook via weg en water uitstekend bereikbaar. Yuhang is er trots op dat ze zijn aangesloten op de 
hoge snelheidslijn, waardoor de belangrijkste steden in het oosten van China binnen 2 uur per trein 
bereikbaar zijn. Shanghai, de grootste stad van China, zelfs ruim binnen een uur. Yuhang presenteert 
zich aan investeerders als de poort naar het paradijs. Deze sterke positie heeft inmiddels geleid tot 
vele binnenlandse en buitenlandse investeringen en de vestiging van tal van grote bedrijven. 

De huidige burgemeester van Yuhang is mr. Zhu Hua. Hij volgde in  november 2011 burgemeester 
Juni Jiang op.  Loco‐burgemeester is mr. Lou Jianzhong. Hij volgde in 2010 mrs. Tian Ye op. 

4.   Samenwerken met China 

China behoort tot de belangrijkste opkomende economieën in de wereld. China vormt samen met 
Brazilië, Rusland en India de  "Grote Vier”, ook wel genoemd de “BRIC landen". 

Er is de laatste jaren een duidelijke groei te zien van Chinese investeerders in West‐Europa. 
Daarnaast groeit de welvaart in China zelf, met name in de steden. Een hechte samenwerking met 
China biedt grote kansen voor de economie in onze (Eu)regio, zowel voor de Chinezen die bij ons 
willen investeren alsook voor onze bedrijven die met China zaken willen doen.  

In het zaken doen met China, speelt behalve de taal ook het grote cultuurverschil een belangrijke rol. 
Een goede relatie met Chinezen begint met het winnen van vertrouwen dat een aanloop van enkele 
jaren vereist alvorens er concreet zaken met elkaar kunnen worden gedaan. Dit vraagt om een 
gedegen investering in het opbouwen van een relatie. Is het vertrouwen er eenmaal dan volgt het 
zaken doen als min of meer vanzelfsprekend. 

In China speelt de overheid een grote rol in de economie. Dat betekent dat ondernemers de overheid 
nodig hebben, als zij een voet aan de grond willen krijgen in dit land. In het zaken doen met China is 
het opbouwen van een relatie een basisvoorwaarde. Daarom is het over en weer elkaar bezoeken en 
elkaar persoonlijk ontmoeten zo belangrijk. Zo ontstaat er een hechte band en onderling vertrouwen. 
Zodra dit vertrouwen er is kunnen de zakelijke relaties gelegd worden. Dit wordt dan bezegeld in een 
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officiële overeenkomst, waarin de samenwerkingsafspraken concreet worden vastgelegd. 
Bijvoorbeeld op gebied van economie, cultuur, onderwijs en toerisme. Bij het aangaan van een 
zusterrelatie, is de ervaring van andere steden, dat het gemiddeld 3 jaar kan duren voor dat er een 
overeenkomst kan worden gesloten. Het zijn de Chinezen die aan geven wanneer de tijd rijp is om 
een officiële zusterrelatie aan te gaan. Nagenoeg altijd vindt ondertekening in China plaats.  

China wil graag met de rest van de wereld op diverse terreinen samenwerken. Naast economie kan 
gedacht worden aan toerisme, recreatie, cultuur en onderwijs. Het aangaan van een zusterrelatie 
tussen steden en provincies onderling is in China heel gebruikelijk. De Chinezen hechten zeer aan het 
aangaan van overeenkomsten.  

Veel Nederlandse steden en provincies hebben een steden‐ en/of provincieband met China. Dat kan 
verschillen van vriendschapsrelatie tot verzustering. Tientallen gemeenten in Nederland hebben een 
relatie met China. Zo ook nagenoeg alle provincies. Onze buurprovincie Noord‐Brabant heeft 
bijvoorbeeld een provincieband met Jiangsu, waarbij Tilburg, Den Bosch en West‐Brabant, onder 
coördinatie van Breda, relaties zijn aangegaan met de Chinese steden Changzhou, Wuxi en Yangzhou 
(ook zusterstad van Bree). Deze relaties hebben inmiddels geleid tot een rijke oogst aan contacten, 
veel contracten en de nodige bestuurlijke overeenkomsten.  

In onze provincie Limburg zijn 3 steden die een relatie met een Chinese stad hebben. Naast Weert 
zijn dat Maastricht en Venlo. Zo heeft de gemeente Maastricht sinds september 2012 een steden‐
band met de stad Chengdu in de provincie Sichuan en heeft de gemeente Venlo sinds 2012 een 
vriendschapsband met de stad Qingdao in de provincie Shandong. 

 

De stad Hangzhou heeft een band met ruim 30 steden all‐over the world. O.a. met steden uit Korea, 
Suriname, Zweden, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Ierland, Zwitserland, Australië, Israel, Filippijnen, 
Sri Lanka, Fuji Eilanden, Griekenland, Estland en de USA. 

De provincie Flevoland heeft sinds 1999 een vriendschappelijke band met de provincie Zhejiang, 
waar Hangzhou de hoofdstad van is. 
 
Weert was tot voor kort de enige gemeente in Nederland die een relatie met Hangzhou of een van 
haar districten aan het opbouwen is. Sinds 2010 heeft ook Den Haag contacten met Hangzhou. 
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5.   Doelstelling 

Het doel om met Hangzhou´s district Yuhang een stedenband aan te gaan ligt in de eerste plaats op  
economisch gebied. Het aangaan van een stedenband kan leiden tot nieuwe exportkansen voor het 
regionale bedrijfsleven en kan tegelijkertijd leiden tot het binnenhalen van nieuwe opdrachten en 
activiteiten uit en in China. Daarnaast biedt samenwerking tussen de lokale overheden aan 
instellingen en instituten de mogelijkheid voor verdere samenwerking met China en draagt het 
zodoende  bij aan een verdere ontwikkeling van de regio. Ook op het gebied van toerisme, onderwijs 
en cultuur. 

Vooral in deze tijd van economische recessie dient de economische samenwerking met China als een 
uitgelezen kans gezien te worden.  

Doelstellingen van de stedenband 
1. Chinese bedrijven vestigen zich in de regio Weerterland als thuisbasis voor de Nederlandse of 

Europese markt. Dit brengt investeringen met zich mee en kan zorgen voor werkgelegenheid in 
de regio. 

2. Bedrijven uit Weert komen gemakkelijker in contact met overheid, investeerders en 
ondernemers in China, met name in de regio Hangzhou. De zusterrelatie zal als toegangspoort 
fungeren voor de Chinese markt van 1,3 miljard consumenten. 

3. Culturele, sportieve, toeristische en educatieve uitwisselingen die een schat aan kennis, 
ervaringen en een verbreding van de internationale mogelijkheden opleveren. 

4. Uitdragen van onze regio als toeristische en recreatieve trekpleister. Denk daarbij aan 
bijvoorbeeld paarden‐ en golfsport, maar ook aan jaarlijkse evenementen. 

 
6.   Ontwikkelingen en activiteiten tot nu toe 
 
Bestuurlijk 
 
Zoals in de inleiding is aangegeven, onderhoudt de gemeente Weert sedert oktober 2009 officiële 
contacten met de stad Hangzhou en in het bijzonder het district Yuhang van deze stad. 

Een eerste officieel kennismakingsbezoek aan Hangzhou vond in 2009 plaats. Dit was ter gelegenheid 
van de internationale Sister City Mayors Conference die in oktober 2009 in Hangzhou plaatsvond. 
Tijdens dit bezoek werd in Yuhang de “Memorandum of Understanding” (MoU) tussen Yuhang en 
Weert officieel ondertekend. 

In verband met de intensieve voorbereidingen op Koninginnedag 2011, het vertrek van burge‐
meester J. Niederer en het feit dat de gemeente Weert tot oktober 2011 een waarnemend 
burgemeester had, moesten de contacten in de periode najaar 2010 tot najaar 2011 noodge‐
dwongen op een laag pitje worden gezet. 

Met de komst van burgemeester J. Heijmans in oktober 2011 kon de draad met China worden 
opgepakt. Dit leidde eind maart 2012 tot een kennismakingsbezoek van burgemeester Heijmans aan 
Yuhang. Deze gelegenheid deed zich voor omdat de burgemeester kon aansluiten bij een Belgische 
delegatie, die deel nam aan de China International Import Expo (CIE 2012) in Kunshan (provincie 
Jiangsu). 



_______________________________________________________________________________ 

Evaluatie internationale samenwerking Weert‐Hangzhou (China)                                                                       december 2012 

7

Op 11 juli 2012 bracht een delegatie van het district Yuhang, onder leiding van loco‐burgemeester 
mr. Lou Jianzhong, een kort tegenbezoek aan Weert. 
 
Medio oktober 2012 brachten burgemeester J. Heijmans en wethouder H. Litjens een bezoek aan 
Hangzhou en Yuhang. Dit was ter gelegenheid van de internationale Sister City Mayors Conference 
die in Hangzhou plaatsvond. Voor het eerst nam een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven aan 
dit bezoek deel.  
 
In zijn brief van november 2012 geeft loco‐burgemeester mr. Lou Jianzhong van Yuhang aan dat er 
tussen Weert en Yuhang sprake is van een zodanige basis dat de voorbereidingen getroffen kunnen 
worden om te komen tot een officiële verzustering tussen Weert en Yuhang. Zoals het er nu naar uit 
ziet, zou ondertekening in maart 2013 kunnen plaatsvinden. 
 
Met het oog op de viering van 600 jaar stad in 2014 is het college van B&W van Yuhang uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn. Verder is mr. Lou Jianzhong uitgenodigd om het OLS 2013 in Stramproy bij te 
wonen. 
 
Eerste bezoek aan Hangzhou/Yuhang oktober 2009 

Een eerste officieel kennismakingsbezoek aan Hangzhou vond in 2009 plaats. Dit was op uitnodiging 
van de burgemeester van Hangzhou ter gelegenheid van de internationale Sister City Mayors 
Conference die in oktober 2009 in Hangzhou plaatsvond. Naast deelname aan de conferentie werd 
kennis gemaakt met het stadsbestuur van Hangzhou én separaat met het districtsbestuur van 
Yuhang. 

Doel van de reis 
• Kennismaken met stadsbestuur van Hangzhou en het districtsbestuur van Yuhang.  
• Verkennen van de mogelijkheden/kansen tot nauwere samenwerking bijvoorbeeld in de vorm 

van een verzustering. 
• Waar mogelijk zetten van een eerste stap in het proces om te komen tot samenwerking. 

 
Programma 

Van 14 tot en met 18 oktober 2009 verbleven burgemeester J. Niederer en wethouder S. Strous, 
ambtelijk bijgestaan door kabinetschef T. Lemmen, in China. Ze werden hierin bijgestaan door de 
vice‐consul van Nederland in Shanghai. 

Op 14 en 15 oktober 2009 brachten ze een bezoek aan Yuhang. Naast een officiële ontmoeting, een 
nadere kennismaking en een officieel diner, bestond dit 2 daags bezoek uit een tour door Yuhang. Ze 
bezochten toen een van de musea, de universiteit, een nieuwbouwwijk en bedrijven. Tevens werden 
contacten gelegd met het bureau handel en economie. Op 14 oktober 2009 werd de “Memorandum 
of Understanding between Yuhang district of the People’s Republic of China and Weert City of the 
Kingdom of the Netherlands” (MoU) officieel door burgemeester J. Niederer van Weert en loco‐
burgemeester mevrouw Tian Ye van Yuhang ondertekend.  

Van 16 tot en met 18 oktober 2009 namen ze deel aan de internationale Sister City Mayors 
Conference, waarbij 30 steden uit 15 landen te gast waren. Deze conferentie had als thema 
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“Culture”. Ze kregen de mogelijkheid de stad Weert te presenteren en namen deel aan seminars op 
het gebied van cultuur. Alle 30 burgemeesters tekenden de “Declaration on Culture Cooperation”. 

Tijdens de conferentie vond ondertekening plaats van de verzusteringsovereenkomsten tussen 
Hangzhou en de steden Dresden (Duitsland) en Suwon (Zuid‐Korea). Tevens ondertekende de stad 
Hangzhou de MoU met de stad Olomouc (Tjechië). 

Resultaten 
• Officiële ontmoetingen met loco‐burgemeester mevr Tong Guili van Hangzhou alsmede met 

burgemeester Juni Jiang, loco‐burgemeester Tian Ye en de staf van het districtsbestuur van 
Yuhang. 

• Dit bezoek heeft duidelijk gemaakt dat er tal van mogelijkheden zijn om de relatie Weert met 
Hangzhou‐Yuhang te verdiepen, in het belang van (de regio’s van) beide steden. We kunnen 
over en weer veel van elkaar leren. 

• Er is een goed begin gemaakt in het proces om te komen tot een hechte samenwerking. De 
overheid is hierbij een noodzakelijk vehikel. Vriendschap en vertrouwen zijn sleutelbegrippen.     

• Ondertekening van de MoU als eerste stap in de richting van een mogelijke verzustering. 
• Vele internationale bestuurders ontmoet uit 15 landen.  Als gevolg van de conferentie hebben 

we op hoog niveau directe ingangen in de 30 steden die aan de conferentie hebben deelge‐
nomen. 

 
Het betreffende reisverslag evenals de ondertekende versie van de MoU is bijgevoegd. 
 
Kennismakingsbezoek van burgemeester Heijmans aan Yuhang maart 2012 

Begin 2012 nodigde de burgemeester van Bree de burgemeester van Weert uit om met een Belgisch 
Limburgse delegatie deel te nemen aan de China International Import Expo (CIE 2012). Dit aanbod 
bood een uitgelezen kans om zonder al te veel voorbereidingen de internationale samenwerking met 
China te verdiepen en te versterken. Namelijk door én aan de CIE 2012 deel te nemen én door een 
bezoek te brengen aan het district Yuhang.  

Doel van de reis 
• Versterken en verbreden van de relatie met de a.s. zusterstad Hangzhou/Yuhang.  
• Uitbouw van de samenwerking met de Belgische Euregionale partners binnen het  

Charter Bree‐Maaseik‐Weert. 
• Kennismaken met de nieuwe burgemeester van Yuhang en het gezamenlijk  

voorbereiden van het tegenbezoek van een delegatie van Yuhang aan Weert. 
 
Programma 
Van 27 tot en met 30 maart 2012 verbleef burgemeester J. Heijmans samen met kabinetschef  
T. Lemmen in China. Ze werden hierin bijgestaan door de vice‐consul van Nederland in Shanghai. 
 
Op 27 en 28 maart maakte de burgemeester kennis met Yuhang en in het bijzonder met mr. Zhu Hua 
de nieuwe burgemeester van Yuhang en met loco‐burgemeester mr. Lou Jianzhong. Naast een 
officiële ontmoeting en een officieel diner bestond dit bezoek uit een excursie en het afleggen van 
bedrijfsbezoeken. Tijdens dit bezoek zijn de visies gewisseld over de samenwerking en is inhoudelijk 
gesproken over het tegenbezoek van een delegatie van Yuhang aan Weert. 
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Van 29 tot en met 30 maart 2012 nam de burgemeester van Weert samen met enkele Belgische 
collega´s deel aan de China International Import Expo (CIE 2012) in Kunshan (provincie Jiangsu). De 
delegatie bestond o.a. uit de burgemeesters van Bree en Lommel, vertegenwoordigers van de XIOS‐
universiteit Hasselt‐Diepenbeek, de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek (VITO), de 
Kamer van Koophandel van Limburg, de Limburgse Reconversiemaatschappij NV (LRM) en de 
provincie Limburg onder leiding van gouverneur H. Reynders. Er was een gezamenlijke professionele 
stand en een gezamenlijke folder. Verder werd er deelgenomen  aan seminars, waaronder het thema 
“How to make your regio Climate neutral”, officiële recepties en werd kennis gemaakt met ministers, 
gouverneurs, burgemeester uit verschillende landen. 

Resultaten 
• De deelname van Weert aan de EXPO in Kunshan heeft de relatie met de Euregionale partners 

verdere impulsen gegeven. Samenwerkingsonderwerpen zoals economie, cultuur en sport zijn 
besproken. 

• De kennismaking van burgemeester J. Heijmans met burgemeester mr. Zhu Hua is zéér goed 
verlopen. Zowel in de persoonlijke verhoudingen als ook in de samenwerkingsgedachten. 
Vriendschap en vertrouwen zijn basisprincipes. 

• Dit kennismakingsbezoek heeft duidelijk gemaakt dat er mogelijkheden zijn om de relatie Weert 
met Hangzhou‐Yuhang te verdiepen, in het belang van (de regio’s van) beide steden. 

• Ideeën over het programma voor het tegenbezoek van een delegatie van het district Yuhang, 
onder leiding van loco‐burgemeester mr. Lou Jianzhong medio 2012 aan Weert zijn gewisseld. 
 

Verder zijn er tijdens dit bezoek aan China diverse internationale contacten gelegd die ons kunnen 
helpen bij het eventueel tot stand brengen van internationale vormen van samenwerking met of 
vanuit (de regio) Weert. 

Het betreffende reisverslag is bijgevoegd. 
 
Bezoek van Yuhang aan Weert juli 2012 
 

Op 11 juli 2012 bracht een delegatie van het district Yuhang, onder leiding van loco‐burgemeester 
mr. Lou Jianzhong, een kort tegenbezoek aan Weert.  
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de delegatie in augustus/september 2012 voor circa 5 dagen 
naar Weert zou komen. Begin mei 2012 werd duidelijk dat mr. Lou Jianzhong in de zomerperiode in 
zijn stad moet zijn. Om aan de toezegging te kunnen voldoen om nog in 2012 een tegenbezoek aan 
Weert te brengen, is vanuit Yuhang het voorstel gekomen om Weert op 10 en 11 juli kort te komen 
bezoeken. Dit als onderdeel van een 4 daagse Europa‐zakenreis naar Spanje en Italië. Navraag bij o.a. 
het Nederlands Consulaat in Shanghai leerde dat, ook al is het bezoek kort, dit als zéér positief moet 
worden gezien. 
 

De zes persoons delegatie bestond naast mr. Lou Lianzhong uit een wethouder, enkele topambtena‐
ren en een vertegenwoordiger uit het bedrijfsleven. Zij kwamen 10 juli ´s‐avonds aan en bleven tot 
11 juli in de middag.  

Doel 
• Kennismaking van de delegatie van Yuhang met Weert, hun bestuurders en vertegenwoordigers 

vanuit o.a. het bedrijfsleven. 
• Versterken van de relatie Weert‐Yuhang als opmaat naar een verdere en hechte samenwerking. 
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Programma 

Het gevarieerde programma voor deze halve dag  bestond uit diverse onderdelen; formeel en 
informeel. Naast de officiële ontvangst en de officiële lunch, was er een culturele verwelkoming.     
De delegatie kreeg in woord en beeld uitleg over Weert. Trespa International werd bezocht met 
daaraan gekoppeld een korte rondrit door Weert 

Resultaten 

Omdat de ontmoetingen met Chinese autoriteiten tot nu toe bestuurlijk op niveau van het college 
van B&W lagen en ambtelijk op het niveau van de kabinetschef, was het goed dat dit verbreed kon 
worden naar de overige leden van het college van B&W, gemeenteraadsleden, de ambtelijke top en 
een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven. Met name vanwege de beoogde samenwerking op 
gebied van economie (vestigen van Chinese bedrijven bij ons en het aangaan van handels‐ en 
zakenrelaties tussen Nederland en China v.v.). 

Uit alles bleek dat de gestelde doelen van dit tegenbezoek zijn gehaald. De dankbrief van mr. Lou 
Jianzhong bevestigde dat nogmaals. Met tevredenheid en trots kan op dit bezoek worden terug 
gekeken. 

Het verslag van dit bezoek is bijgevoegd. 
 
Bezoek aan Hangzhou/Yuhang oktober 2012 

Medio oktober 2012 brachten burgemeester J. Heijmans en wethouder H. Litjens een bezoek aan 
Hangzhou en Yuhang. Dit was ter gelegenheid van de internationale Sister City Mayors Conference 
die in Hangzhou plaatsvond. Hiervoor was burgemeester J. Heijmans al in februari 2012 door zijn 
collega burgemeester mr. Shao Zhanwei uitgenodigd. Naast deelname aan de conferentie werd 
separaat een bezoek gebracht aan het district Yuhang. Voor het eerst nam een vertegenwoordiging 
van het bedrijfsleven aan dit bezoek deel. 

Van 10 tot en met 14 oktober 2012 verbleven burgemeester J. Heijmans en wethouder H. Litjens, 
ambtelijk bijgestaan door kabinetschef T. Lemmen en bedrijvencontactfunctionaris mevr. C. Bongers, 
in China. Verder had de heer R. Jongen namens het Make‐Tech platform en namens enkele Weerter 
ondernemers zich bij de delegatie aangesloten. In Yuhang sloot ook de heer Didier Adenot, general 
manager van Trespa China, aan. 

Voor de internationale Sister City Mayors Conference waren de burgemeesters van alle steden in de 
wereld, waar Hangzhou of een van haar districten een stedenband mee heeft, uitgenodigd.              
Het thema voor deze conferentie was ”City and Leisure”.  De deelnemende gemeenten kregen de 
gelegenheid om in een video van 60 seconden hun stad en de vrijetijdsbesteding uit te dragen.      
Met de ervaringen van 2009 was bekend dat deze conferentie hét platform is om op burgemeesters‐
niveau directe ingangen te krijgen bij internationale bestuurders. Het ontvangen van een uitnodiging 
was bewijs van de goede banden en de serieuze toenadering van de Chinese lokale overheid om te 
komen tot verdergaande internationale samenwerking c.q. verzustering. Omdat vanuit de hiërarchi‐
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sche verhoudingen het stadsbestuur van Hangzhou het centrale stadsbestuur is over haar districten, 
waaronder Yuhang, was dit een gelegenheid bij uitstek om baat te nemen. 

Vanwege de beoogde samenwerking op gebied van economie is ervoor gekozen om handels‐ en 
zakenrelaties uit het bedrijfsleven mee te nemen. Omdat dit een langere voorbereidingstijd vergt is 
de delegatie beperkt gebleven tot Robert Jongen (namens meerdere Weerter ondernemers) en tot 
Trespa international.  

Doel 
• Versterken van de vriendschapsband met het districtsbestuur van Yuhang. 
• Rechtstreekse en persoonlijke contact met het centrale stadsbestuur van Hangzhou dat mee 

beslist over de samenwerking en verzustering tussen Weert en Yuhang. 
• Het leggen van economische verbintenissen middels deelname van een vertegenwoordiging uit 

het bedrijfsleven om alvast stappen in de samenwerking tussen het bedrijfsleven van Weert en 
Yuhang v.v. te kunnen zetten. 

 
Programma 

Conferentie 
Het thema van de conferentie was “The City and Leisure”. De Weerter delegatie werd officieel door 
een delegatie van het college van B&W van Hangzhou ontvangen en aan alle deelnemers aan de 
conferentie voorgesteld. Weert kreeg de gelegenheid om zich met een DVD van 60 seconden te 
presenteren. Tijdens de conferentie werd er tussen Lugano (Zwitserland) en Hangzhou en tussen 
Seogwipo (Korea) en Hangzhou een verzusteringsovereenkomst ondertekend. Omdat de Weerter 
delegatie tijdens de conferentiedagen een dagdeel naar Yuhang doorreisde, hebben ze enkele 
seminars over leisure moeten missen.  

De laatste dag was er een tour door Hangzhou, werd de vriendschapsboom Weert herplant en werd 
de conferentie afgesloten met een slotdiner gevolgd door een mega vuurwerkshow op het befaamde 
West Lake. 

Yuhang 
Op 12 oktober werd een bezoek aan Yuhang gebracht. Zoals met mr. Lou Jianzhong was afgesproken, 
sloot de heer Didier Adenot, general manager van Trespa China, hierbij aan. De Weerter delegatie 
werd op culturele wijze in Yuhang ontvangen met een spetterende show van een beroemde 
dansgroep uit Yuhang. Na een rondleiding door het gemeentearchief van Yuhang heette loco‐
burgemeester mr. Lou Jianzhong de delegatie officieel welkom. Hij benadrukte het belang van de 
vriendschap met Weert en de samenwerking tussen Yuhang en Weert. Er volgde een uitvoerige 
presentatie over Yuhang. Hieruit werd duidelijk welke snelle en high‐tech ontwikkelingen het district 
kent. Burgemeester Heijmans gaf aan dat hij een vertegenwoordiging vanuit het bedrijfsleven heeft 
meegenomen, zodat er grotere stappen in de samenwerking tussen het bedrijfsleven van Weert en 
Yuhang gezet kunnen worden. Na een tour door het prachtige Yuhang volgde in het oudste stadsdeel 
van Yuhang een officieel diner. Tijdens dit diner werd veel praktische informatie uitgewisseld. 

Deelname Robert Jongen 
De heer Jongen doorliep een separaat programma en legde contacten met o.a. de universiteiten en 
overheidsvertegenwoordigers. Het doel van zijn deelname was: 
• Zoeken naar goede techneuten met universitaire opleiding voor high‐tech bedrijven zoals ASML  



_______________________________________________________________________________ 

Evaluatie internationale samenwerking Weert‐Hangzhou (China)                                                                       december 2012 

12

• Zoeken naar B2B mogelijkheden voor bedrijven uit deze streek zoals de Make Tech platform 
leden en andere bedrijven. 

Doordat hij deel uit maakte van de bestuurlijke delegatie van Weert, konden de autoriteiten van 
Hangzhou en Yuhang hem rechtstreeks in contact brengen met topambtenaren en universiteiten. 

Het reisverslag van de heer Jongen is als bijlage in het reisverslag opgenomen. 

Deelname Trespa 
Zo als ook al bleek bij het tegenbezoek van de delegatie uit Yuhang op 11 juli jl. aan Weert, zijn de 
Chinezen zeer geïnteresseerd in de hoogwaardige kwaliteitsproducten van Trespa. Chinese 
delegaties die onze (Eu)regio bezoeken, willen allemaal een bezoek aan de hoofdvestiging in Weert 
brengen. Trespa wilde zich dan ook graag aansluiten bij ons bezoek aan Yuhang. Omdat het bedrijf 
nevenvestigingen in Beijing en Shanghai heeft, sloot heer Didier Adenot general manager van Trespa 
China, aan. Ook voor een dergelijk bedrijf geldt dat zonder overheid deuren gesloten blijven. Tijdens 
het overleg met mr. Lou Jianzhong zijn openingen ontstaan die het Trespa mogelijk maken om in dit 
deel van China meer voet aan de grond te krijgen. 

Resultaten 
• Mr. Lou Jianzhong heeft in zijn brief van 14 november 2012 aangegeven dat de tijd rijp is om tot 

een officiële verzustering over te gaan. Hij stelt voor om de voorbereidingen alvast op te starten. 
• Robert Jongen heeft concrete afspraken kunnen maken. 
• Trespa international heeft een bestuurlijke basis gelegd voor een verdere uitbouw van hun 

activiteiten in China. 
 

Het reisverslag evenals de brief van 24 november 2012 van mr. Lou Jianzhong zijn bijgevoegd. 
 
Ambtelijk 

Ook binnen de ambtelijke organisatie wordt al lange tijd energie gestoken in internationale 
samenwerking. Als eerste wordt genoemd de deelname aan en ondersteuning van de bestuurlijke 
activiteiten als hiervoor genoemd. De aanwezigheid van Weert in het Belgiëpaviljoen tijdens de 
Internationale Expo in Kunshan benoemen we in dit kader apart vanwege het acquisitie‐aspect. 
Verder participeert bedrijvencontactfunctionaris mevr. C. Bongers namens Weert al geruime tijd in 
het provinciale China Platform. 

Op het gebied van acquisitie, netwerken en kennis opbouwen, heeft mevr. C. Bongers dit jaar deel 
genomen aan onder andere: LIOF Investorsday, Seminar Guanxi ‘Zaken doen in China’ bij Agentschap 
NL en het China seminar LIOF/BOM. De heer T. Lemmen en mevr C. Bongers sluiten verder regel‐
matig aan bij officiële bijeenkomsten t.a.v. China in de beide provincies Limburg en in de steden Bree 
en Maaseik. Daarnaast onderhoudt de heer T. Lemmen de contacten met West‐Brabant, die op het 
gebied van de samenwerking met China behoorlijk actief is. 

Een niet te verwaarlozen onderdeel is de aandacht in de media. Vanuit zowel Communicatie als 
Ondernemerszaken zijn op gezette tijden persberichten of redactionele artikelen verzorgd.  

In het kader van promotie is medio 2012 een korte DVD‐film over Weert gemaakt, Engels gesproken 
met Chinese ondertiteling. Deze film is tijdens ons bezoek in oktober 2012 aan Hangzhou breed 
verspreid. Deze DVD is voor eenieder te zien via onze website:  weert.nl 
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7.  Pijlers en kansen 

Samenwerking met Hangzhou/Yuhang 

Zoals aangegeven ligt ons doel om met Hangzhou´s district Yuhang een stedenband aan te gaan, 
vooral  op economisch vlak. Op dit onderdeel van de samenwerking gaan we in deze evaluatie verder 
in. Andere van belang zijnde pijlers als onderwijs, cultuur en toerisme zijn voor dit moment in korte 
vorm opgenomen. 

Economie 
 
Het laten aansluiten van een kleine delegatie uit het bedrijfsleven bij het bestuurlijk bezoek op 12 
oktober 2012 aan Yuhang heeft laten zien hoe relatief makkelijk het bedrijfsleven hierdoor contacten 
kan leggen, die zonder overheidsbemoeienissen nauwelijks of niet te leggen zijn. We zijn ervan 
overtuigd dat het aangaan van een officiële zusterrelatie tal van mogelijkheden voor het bedrijfs‐
leven over en weer biedt. 

Een vervolgstap is om zowel in Weert als in Yuhang te (laten) analysen wat de internationale 
ervaringen en de ambities van het bedrijfsleven zijn om over en weer zaken met elkaar te doen. 
Maar ook om te bepalen waar overeenkomsten en kansen liggen op het gebied van bedrijvigheid 
(investeringen, kennis, marktuitbreiding, partnerships enz.). Dit vraagt om een strategische en 
praktische benadering. Een eerste aanzet hiervoor is al gedaan door contact op te nemen met het 
Ministerie van Economische Zaken en het Agentschap NL. Een volgende stap is contact zoeken met 
de economisch adviseur van het Consulaat in Shanghai en het NBSO (Netherlands Business Support 
Office) in Nanjing. 

Weert kan echter niet los worden gezien van haar omgeving. De (Eu)regio in meest brede zin, waarin 
Weert zich bevindt, dient hierbij te worden betrokken.                                                                               
Denk daarbij aan Brainport Eindhoven, provincie Limburg, regio Midden‐Limburg/Cranendonck, maar 
ook Euregio Benelux Middengebied. Er zal nadrukkelijk, daar waar mogelijk, naar samenwerking 
worden gezocht. Ook om van elkaar te leren. 

Een andere stap is het organiseren van handelsmissies, met partners waarbij het initiatief vanuit de 
lokale overheid blijft komen. Enerzijds een handelsreis vanuit Weert naar Hangzhou waarbij 
ondernemers en onderwijsinstellingen kunnen aansluiten en anderzijds een handelsreis van 
ondernemers uit Yuhang/Hangzhou naar onze regio. 

In (zuidoost) Nederland zijn afgelopen jaren diverse initiatieven ontwikkeld ten aanzien van het 
opvangen en te begeleiden van buitenlandse ondernemers en hun werknemers. Bedoeld om te 
begeleiden en sturen in de wettelijke en papieren wereld van ons land en in het aarden in deze voor 
velen vreemde omgeving. Zo is er in Eindhoven en Maastricht een vestiging van het Holland Expat 
Center. In Venlo is in samenwerking met provincie en Liof het Asian Full Service Center opgericht.   
Het is aan te bevelen dat Weert bij deze initiatieven gaat aansluiten. 

Bij dit alles hoort ook een op de internationale c.q. Chinese markt gericht informatie‐ en 
promotiepakket. Dit zal actief moeten worden opgepakt door Ondernemerszaken samen met 
Communicatie. De uitvoering is afhankelijk van het ambitieniveau.  
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Onderwijs, cultuur en toerisme 

Eerder hebben we aangegeven dat de samenwerking met Yuhang kan bijdragen aan een verdere 
ontwikkeling van de regio op het gebied van toerisme, onderwijs en cultuur. Zonder hier ver op in te 
gaan noemen we enkele concrete voorbeelden: 

• Uitwisseling van onderwijsprogramma´s en feitelijke uitwisseling tussen onderwijsinstellingen in 
Yuhang/Hangzhou en het voortgezet onderwijs in de regio Weert. 

• Bemiddelen naar andere interessante onderwijsinstellingen als universiteiten en hogescholen 
over en weer. Denk in Nederland aan TU Eindhoven, Universiteit Maastricht, Universiteit Tilburg 
en Landbouwhogeschool Wageningen.  

• Uitwisseling van studenten en het inzetten voor (afstudeer)stage’s. 
• Uitwisseling van culturele tentoonstellingen tussen Weert en Yuhang, zie het voorbeeld van de 

tentoonstelling ‘Het Terracotta leger van Xi’an’ in 2008/2009 in Maaseik en recentelijk over de 
Tangdynastie (de gouden eeuw van China). 

• Leren van de wijze waarop Hangzhou aan stadspromotie doet. China verwacht dat er in 2020 
jaarlijks zo’n 200 miljoen Chinezen op vakantie naar het buitenland gaan.  

• Hierop inspelen door een actief promotie‐ en uitwisselingsbeleid. Door het stijgen van de 
welvaart en daarmee de groei van buitenlandse reizen kunnen en willen steeds meer Chinezen 
investeren of (luxe) aankopen doen in West Europa en de Verenigde Staten 

• Sportieve uitwisseling tussen Weert en Yuhang. 
 
Kansrijke sectoren in Hangzhou 
 

Voor de ontwikkeling van hun Chinabeleid heeft de provincie Limburg uitgezocht welke bedrijfs‐
sectoren in de diverse provincies het meest aanwezig zijn. Zo ook voor de regio Hangzhou en de 
provincie Zhejiang.  Zie hiervoor onderstaand schema. 

Een ‘quick scan’ van economische activiteiten in de provincie Zhejiang met Hangzhou als hoofdstad 

Activiteit algemeen Provincie Zhejiang 

Chemie en materialen Centrum voor nieuwe materialen 

Life sciences Farmacie 

Agro-food Agricultuur, bosproducten, fruit 

Nieuwe energie Zonnecellen 

Logistiek Gerelateerd aan bedrijvigheid 

High tech systems en maakindustrie Lichte industrie, bijvoorbeeld textiel, leer, handwerk, 
voedselprocessen, machinebouw 

Retail en toerisme Toerisme 

Kenmerk Grootste markteconomie van China, 70% van GDP 
afkomstig van private economie en  90% van 
werkgelegenheid 

Strategische ligging Yangtze River Delta 

Mentaliteit Ondernemend 
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Zhejiang wordt gezien als een economisch interessante provincie. Dit overzicht geeft de grootste 
groepen aan en is niet limitatief. De regio Hangzhou  is onder ander befaamd om zijn groene thee   
en hoogwaardige kwaliteit zijde. 

Bij een verdere intensivering van de contacten kan het praktisch zijn om gebruik te maken van 
commerciële adviseurs. Een aantal bureau’s heeft daarover al contact met ons gezocht. In september 
2012 is onder andere vrijblijvend overleg gevoerd met About Asia Business Consulting. Dit is een 
adviesbureau gespecialiseerd in het bieden van een optimale voorbereiding en begeleiding van 
Nederlandse partijen bij het zaken doen in China. Het bureau heeft zowel een vestiging in Nederland 
als ook in Hangzhou. 

Het is belangrijk om in de kansen die er liggen focus aan te brengen. 

Kansen voor de regio Weert 

• Vestiging van een of meerdere bedrijven uit de Hangzhou regio die een vestiging willen openen 
in het Weerterland. 

• Contact met investeerder(s) uit de Hangzhou regio die kapitaal wil(len) steken in een 
onderneming uit het Weerterland. 

• Ondernemers uit onze regio de mogelijkheid bieden gemakkelijker of versneld te investeren in 
een vestiging in de Hangzhou region. 

• Ondernemers uit onze regio gemakkelijker of versneld in contact brengen met passende 
bedrijven in de Hangzhou regio t.b.v. productie of productontwikkeling. 

• Uitwisseling van studenten en aanbevelingen van stageplaatsen over en weer. 
• Bemiddeling in personeel t.b.v. specifieke werkgelegenheid. 
• Aantrekken van toeristen algemeen. 
• Aantrekken van investeerders in recreatieve projecten. 
• Culturele uitwisselingen en daarmee kennisverrijking. 
• Door een gezamenlijk werkgebied in de regio Midden‐Limburg/Cranendonck, met de 

buurprovincies, zowel Nederlands als Belgisch, de (Eu)regionale banden versterken.  
Ook hier geldt het aanbrengen van focus. 

8.   Externe partners 

Er zijn tal van organisaties en instellingen die ons al hebben geholpen en die ons de komende tijd  
verder kunnen helpen in de samenwerking met China. Enkele lichten we kort toe. 

Consulaat‐Generaal in Shanghai 

In het leggen van de eerste contacten met Hangzhou en Yuhang werden we bijgestaan door o.a. het 
Consulaat‐Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Shanghai. Zij begeleiden ons zowel 
tijdens het bezoek in oktober 2009 als tijdens ons bezoek in maart 2012 aan China. Nu de contacten 
gelegd zijn kunnen we het Consulaat‐Generaal als tweedelijns adviseur voor allerlei onderwerpen 
mb.t. de samenwerking met China inschakelen. 
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NL EVD Internationaal en Agentschap NL 

NL EVD Internationaal (naam stond voorheen voor Economische Voorlichtings Dienst) is dé 
overheidsorganisatie die ondernemers inspireert en ondersteunt bij het waarmaken van hun 
internationale ambities. Hierbij gaat het om het aanbieden van informatie, financiering en 
netwerken. NL EVD Internationaal is onderdeel van Agentschap NL en richt zich, in binnen‐ en 
buitenland, op ondernemers/bedrijven, kennis‐ en onderwijsinstellingen evenals op overheden.  
 
Deze overheidsdienst is een belangrijke schakel met afdelingen, de NBSO’s, in diverse economisch 
belangrijke plaatsen in China. NBSO staat voor Netherlands Business Support Office, opgericht door 
Agentschap NL in opdracht van de ministeries Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Landbouw. 
Zij hebben de benodigde expertise in huis. We kunnen een beroep op hen doen t.a.v. advies, 
bemiddeling en begeleiding.  

Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) 

De NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie 
van Economische Zaken. De NFIA helpt en adviseert bedrijven uit het buitenland bij het opzetten, 
uitrollen en/of uitbreiden van hun internationale activiteiten in Nederland. De NFIA richt zich 
daarnaast op de promotie van Nederland in het buitenland als een land met een aantrekkelijk 
investerings‐ en vestigingsklimaat en speelt een actieve rol bij het in stand houden daarvan.  

Tot de services en ondersteuning die de NFIA buitenlandse ondernemingen kan bieden behoren 
onder meer :  

• Het snel en vertrouwelijk verschaffen van up‐to‐date informatie over Nederland, Nederlandse 
wet‐ en regelgeving en mogelijke incentives van de Nederlandse overheid. 

• Het bieden van persoonlijke begeleiding, o.a. bij het (be)zoeken van vestigingslocaties. 
• Het in contact brengen van buitenlandse ondernemingen met relevante zakelijke partners en 

overheidsinstanties. 
• Het bijdragen aan het behouden en verbeteren van het Nederlandse investerings‐ en 

vestigingsklimaat. 
• Het bieden van concrete oplossingen die vestiging in Nederland vereenvoudigen en 

optimaliseren. 
 
De NFIA heeft lokale kantoren in diverse landen, zo ook in China. 

China Platform Limburg 

Het China Platform Limburg is een provinciaal overlegorgaan onder leiding van Kamer van 
Koophandel Limburg (KvK). Deelnemers zijn naast KvK Internationale Handel: Provincie Limburg, 
Universiteit Maastricht, Hogeschool Zuyd, Management School of Business Maastricht, LIOF 
Industriebank, gemeente Venlo, gemeente Maastricht, gemeente Weert, gemeente Heerlen en Asian 
Full Service Center Venlo. 

Het platform bestaat sinds 2009 en is bedoeld voor het uitwisselen van kennis en ervaringen. Ook 
wordt gekeken naar mogelijkheden om elkaar te versterken. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt 
van elkaars diensten.  
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Provincie Limburg 

Al in 2006 concludeerde het provinciaal bestuur van Limburg dat China een opkomend land is en 
kansen biedt, maar dat er ook rekening mee moet worden gehouden dat de Chinezen er al zijn. In 
2007 werden de kansen die China voor Limburg biedt in en beleidsnota op een rij gezet. O.a. als 
toegangspoort naar Europa op het gebied voor ondernemers, toeristen en studenten, maar ook 
kansen m.b.t. kennisuitwisseling, verkoop van technologieën, import en investeringen. In de 
versnellingsagenda ‘Limburg op weg naar 2012’ zijn concrete doelen gesteld over het te behalen 
resultaat. In opdracht van de gedeputeerde economische zaken, de heer M. Verheijen, is de discussie 
over intercontinentaal zaken doen opnieuw in de startblokken gezet. Resultaat is een notitie van de 
provincie, namens het China Platform, met de titel “Een reis van duizend mijlen begint met een 
enkele stap; wat gaat Limburg met China doen?” (mei 2011). In deze notitie zijn o.a. de activiteiten 
en doelstellingen van de platform‐partners beschreven. Aanvullend hierop is medio 2012 door de 
provincie een beleidsnotitie uitgebracht onder dezelfde titel, waarin wordt voorgesteld als Limburg 
een provinciale band aan te gaan in China. In deze nota wordt gekozen voor een provinciale insteek 
in plaats van een sectorale. Daarbij wordt uitgegaan van de Limburgse economische speerpunten 
zijnde: chemie en materialen, agro‐food, life science, logistiek en onderwijs.  

De provincie wil de Limburgse sturing en coördinatie om als Limburg met China aan de slag te gaan 
bij zich zelf neer te leggen. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op basis van deze nota 
gekozen voor een samenwerking met de Chinese provincie Sichuan (de stad Chengdu waar 
Maastricht mee verzusterd is behoort tot deze provincie). 

De provincie werkt momenteel aan de uitwerking hiervan, die moet leiden tot een activiteiten‐
agenda. Met onze contactpersoon bij de provincie Limburg, sinoloog de heer R. Lambriks, zijn 
recentelijk afspraken gemaakt om de relatie die Weert met Yuhang hierin te verwerken. Bovendien 
zij er ambtelijk afspraken gemaakt om de komende tijd nauwer met elkaar op te trekken om zo zowel 
de positie van Limburg als ook die van Weert richting China verder te versterken. 

In Noord‐Brabant en in Belgisch Limburg is overigens bewust gekozen voor een provincieband en 
stedenbanden in een en dezelfde provincie.  

LIOF Foreign Investment Department 

Industriebank LIOF, met acquisiteurs in diverse delen van de wereld, is een belangrijke partner voor 
de gemeenten. Buiten het feit dat zij voor de provincie ‐en ook voor Weert‐  op zoek zijn naar 
buitenlandse ondernemingen en investeerders, leveren zij een schat aan ervaringen en relaties aan. 
In de afgelopen jaren is met chinoloog de heer M. Dijk van LIOF diverse malen vestigingsinformatie 
uitgewisseld over potentiële Aziatische kandidaten. Ook is hij diverse malen met Chinese onder‐
nemers in onze regio op werkbezoek geweest. Het is van belang om deze contacten actief vast te 
houden. 

Euregio 

Aan de basis van het aangaan met een stedenband met Yuhang ligt de Euregionale samenwerking 
van Weert binnen de driehoek Bree‐Maaseik‐Weert. Gezien de voorsprong die beide Belgische 
steden op dit onderdeel op Weert hebben,  kunnen we mee profiteren van hun contacten en 
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relaties. Zie de deelname van burgemeester Heijmans aan de CIE in maart 2012 in Kunshan. Het 
Charter dat we met deze Belgische steden gesloten hebben, kan uitgebreid worden met verder‐
gaande afspraken op het gebied van bedrijvigheid en economie. Als gevolg van de Euregionale 
samenwerking wordt Weert uitgenodigd bij ontvangsten van Chinese bestuurs‐ en handels 
delegaties, culturele uitwisselingen e.d.  

Een recente activiteit is de ontvangst in augustus 2012 van een delegatie ondernemers uit Yangzhou 
in Weert, welke te gast waren in Bree. Bijkomend maar niet onbelangrijk is het gegeven dat Bree 
haar buitenlandse gasten meestal laat overnachten in Weert.  

Brainport 2020 

Met de aansluiting van Midden‐Limburg inclusief Cranendonck bij Brainport 2020 kan de regio Weert 
zich in een breder verband positioneren in de economische samenwerking met China. Daardoor 
kunnen we koppelingen leggen met relaties die er vanuit Eindhoven en dat deel van Noord‐Brabant  
al met China liggen. Zuidoost‐Nederland, met als kern Brainport, is immers broedplaats voor inno‐
vatie en de thuisbasis voor bedrijven, kennis‐ en researchinstellingen van wereldklasse. In onze 
contacten met China blijkt steeds vaker de strategische ligging van Weert zo dicht bij Eindhoven. 

Het is dan ook essentiëel om de samenwerking in de regio Midden‐Limburg/Cranendonck, als onder‐
deel van Brainport 2012, verder te versterken en waar mogelijk uit te bouwen.                                       
Zo ook in de intercontinentale samenwerking tussen de regio Midden‐Limburg/Cranendonck en      
de regio Hangzhou  in China. Vanuit onze Brainport sub‐commissie (Midden‐Limburg/Cranendonck)  
kunnen hierin de komende tijd concrete stappen gezet worden die de internationale en interconti‐
nentale positie van Weert ten goede kunnen komen.  

9.   Kosten/financiën 

Zoals aangegeven begint een goede relatie met Chinezen met het winnen van vertrouwen dat een 
aanloop van enkele jaren vereist alvorens er concreet zaken met elkaar kunnen worden gedaan.      
Dit vraagt om een gedegen investering in het opbouwen van een relatie. Ervaringen van andere 
steden laten zien dat de investeringen zich sterk lonen in de vorm van een rijke oogst aan contacten, 
veel contracten en de nodige bestuurlijke overeenkomsten. We zijn in 2009 gestart en na een onder‐
breking van circa een jaar zijn we zo ver dat Hangzhou/Yuhang bereid is een officiële verzustering 
met Weert aan te gaan. Vooral in 2012 is veel in het opbouwen van de relatie geïnvesteerd, dat nu 
door de Chinezen beloond wordt. Hieronder en overzicht van de kosten (versus de raming) van de 
activiteiten van 2009 tot heden: 

Activiteit  Raming  Daadwerkelijk 

Mayors Sister Conference 2009  € 10.000,‐‐  €    9.599,79 

Bezoek aan Yuhang/deelname EXPO Kunshan  .    6.400,‐‐  .     7.963,82 

Tegenbezoek Yuhang aan Weert  .    5.000,‐‐  .     6.635,75    (1) 

Mayors Sister Conference 2012  .  10.000,‐‐  .    10.831,42    

Totaal  €  31.400,‐‐  €   35.030,78 
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(1) voorlopig bedrag 

In elk verslag (zie bijlagen) is een specificatie van de kosten opgenomen. Kortheidshalve wordt hier 
naar verwezen. 

Tot nu toe moest voor elk (bestuurs)bezoek een budget worden aangevraagd. Wanneer er voor 
gekozen wordt om de samenwerking met China voort te zetten en te intensiveren, is het aan te 
bevelen om dit structureel als kostenpost in de begroting op te nemen. Uitgaande van een jaarlijks 
bestuurlijk bezoek en een jaarlijks bestuurlijk tegenbezoek, dient hiervoor een jaarlijks bedrag van      
€ 15.000,‐ te worden opgenomen. 

Naast dergelijke jaarlijkse bestuurscontacten willen we vanwege de economische doelstelling          
van  de samenwerking, nadrukkelijk inzetten op economische samenwerking. Denk hierbij o.a.       
aan handelsmissies over en weer, deelname aan beurzen en EXPO´s gericht op Nederland‐China.         
Deze economische kosten worden geraamd op € 15.000,‐ per jaar. Hiervoor dient zoveel mogelijk     
te worden aangesloten bij bestaande budgetten. Ook de kosten voor het maken van economische 
analyses dienen hieruit gedekt te worden. 

10.   Conclusies 

Deze evaluatie is bedoeld om de balans op te maken om te kunnen onderbouwen of er voldoende 
toekomstperspectief te verwachten is in het voortzetten van de aangegane relatie met Yuhang. 

Op basis van deze evaluatie kan worden geconstateerd dat: 
• China behoort tot de belangrijkste opkomende economieën in de wereld. 
• Een hechte samenwerking met China grote kansen biedt voor de economie in onze (Eu)regio, 

zowel voor de Chinezen die bij ons willen investeren alsook voor onze bedrijven die met China 
zaken willen doen.  

• Een goede relatie met Chinezen begint met het winnen van vertrouwen dat een aanloop van 
enkele jaren vereist alvorens er concreet zaken met elkaar kunnen worden gedaan. 

• Vooral in deze tijd van economische recessie de economische samenwerking met China als een 
uitgelezen kans gezien dient te worden.  

• De regio Hangzhou gezien kan worden als een economisch zeer interessant gebied. 
• De sterke positie van Hangzhou/Yuhang inmiddels geleid heeft tot vele binnenlandse en 

buitenlandse investeringen en de vestiging van tal van grote bedrijven buiten China. 
• De bezoeken aan Hangzhou en Yuhang, het tegenbezoek van Yuhang aan Weert en de 

intensieve contacten van de afgelopen jaren geleid hebben tot een zodanige solide basis dat het 
bestuur van Yuhang bereid is om in 2013 een officiële verzustering met Weert aan te gaan. 

• In de officiële verzusteringsovereenkomst concrete samenwerkingsafspraken kunnen worden 
vastgelegd vooral op gebied van economie maar ook op gebied van cultuur, onderwijs en 
toerisme. 

• De economische kansen voor de arbeidsmarkt Weert verder vergroot kunnen worden door een 
nauwere samenwerking in de regio Midden‐Limburg/Cranendonck, met Nederlandse en 
Belgisch buurprovincies alsook in (Eu)regionaal verband.  

• Er tal van organisaties en instellingen zijn die ons verder kunnen helpen in een intensievere 
samenwerking tussen Hangzhou regio en de regio Weert, zoals het Consulaat‐Generaal, NL EVD 
Internationaal en Agentschap NL, NFIA, China Platform Limburg, de provincie Limburg, 
Industriebank LIOF, Euregio Bree‐Maaseik‐Weert en Brainport 2020. 
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• Bij een verdere intensivering van de economische contacten het praktisch kan zijn om gebruik te 
maken van externe adviseurs (eventueel via gespecialiseerde bureau’s).  

De eindconclusie van het vorenstaande is dat er meer dan voldoende toekomstperspectief in de 
samenwerking Weert‐Hangzhou/Yuhang zit. 
 
Om dit perspectief te kunnen realiseren, dienen vervolgstappen gezet te worden. 
Dit leidt tot het volgende advies. 
 
11.   Advies 

a. Voortzetten en intensiveren van de samenwerking tussen de gemeente Weert en het 
district Yuhang van de stad Hangzhou in de Volksrepubliek China. 

b. Het in 2013 aangaan van een officiële verzustering met het district Yuhang met 
bijzondere aandacht voor de economische samenwerking naast samenwerking op het 
gebied van  toerisme, cultuur en onderwijs. 

c. Het jaarlijks brengen van een bezoek aan Yuhang evenals het jaarlijks fungeren als 
gastheer voor het tegenbezoek vanuit Yuhang als vast onderdeel van het relatiebeheer 
tussen Weert en Yuhang. 

d. Door middel van een gestructureerd onderzoek inzicht krijgen in de daadwerkelijke 
kansen om tot een economische samenwerking tussen (de regio) Weert en 
Yuhang/Hangzhou te komen en dit laten vertalen in een concreet actieplan om zodoende 
focus aan te brengen. 

e. Het beschikbaar stellen van structurele middelen om inhoud te kunnen blijven geven aan     
de bestuurlijke samenwerking tussen Weert en Yuhang inclusief het bevorderen van de 
economische samenwerking tussen Weert en Yuhang en  het jaarlijks budget hiervoor 
bepalen op € 30.000,‐. 

f. Tweejaarlijkse evaluaties, te beginnen  in 2015. 
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Inleiding 
 
Begin 2009 hebben de gemeenten Bree, Maaseik en Weert een Charter getekend aangaande de 
Euregionale samenwerking tussen deze 3 steden op een 7-tal beleidsvelden. Eén ervan is het aangaan 
van een internationale verzustering. Voor Weert betreft het een eventuele verzustering met de stad 
Hangzhou in de Volksrepubliek China. De gemeenteraad van Weert heeft op 11 februari 2009 daartoe 
een principebesluit genomen. Op 8 juli 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met een officieel 
kennismakingsbezoek van een delegatie van het College van B&W aan het stadsbestuur van Hangzhou. 
Dit op uitnodiging van de burgemeester van Hangzhou om deel te nemen aan de 2de internationale Sister 
City Mayors Conference, die van 15 t/m 18 oktober 2009 in Hangzhou plaats vindt.  
In nauw overleg met het Consulaat-Generaal in Shanghai en het bureau Buitenlandse Zaken van de stad 
Hangzhou, is een kennismakingsprogramma samengesteld. De middag en de ochtend vóór de start van 
deze conferentie was gereserveerd voor een uitgebreide kennismaking tussen het stadsbestuur van 
Weert en het bestuur van Yuhang, het district binnen de stad Hangzhou dat voor de verzustering met 
Weert in aanmerking komt.  
Hierbij wordt verslag gedaan van het bezoek aan Hangzhou, dat van dinsdagmiddag 14 oktober tot en 
met zondagavond 18 oktober 2009 plaatsvond. De Weerter delegatie die Hangzhou bezocht bestond uit 
burgemeester J. Niederer, wethouder S. Strous (arbeidsmarktbeleid, toerisme en stadspromotie) en 
kabinetschef T. Lemmen. 
 
Hangzhou 

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, met het meer West Lake 
als toeristische trekpleister. In deze stad zijn het nationaal theemuseum en het nationaal zijdemuseum 
gevestigd. Van het begin van de 12e eeuw tot de Mongoolse invasie in 1276 was Hangzhou de hoofdstad 
van China. Hangzhou bestaat uit 5 districten, te weten Yuhang, Xiaoshan, Binjiang, Xihu en Gongshu.  
Het district Yuhang bestaat uit circa 800.000 inwoners. 

Verslag van dag tot dag 
 
Dinsdag 13 oktober 
 
Deze dag staat in het teken van het vertrek naar China, waar we op 14 oktober ’s-middags aan komen. 
 
Woensdag 14 oktober 
 
In Hangzhou worden we opgewacht door de Vice-Consul economische en commerciële zaken van het 
Nederlandse Consulaat-Generaal in Shanghai en één van haar medewrekers, twee medewerkers van de 
divisie buitenlandse zaken van de General Office of Yuhang District People’s Government als ook onze 
tolk die ons tijdens ons verblijf in Hangzhou begeleidt. 
 
Het eerste onderdeel van het programma is een officiële ontmoeting met het Yuhang District Government. 
Hier ontmoeten we mrs. Tian Ye, Vice-Mayor van Yuhang en haar staf bestaande uit het hoofd van het 
bureau buitenlandse zaken, het hoofd van het bureau handel en economie, het hoofd toerisme, het hoofd 
educatie, het hoofd van het bureau agricultuur en het hoofd economische ontwikkeling. 
Na een persoonlijke voorstelronde, stelt Vice-Mayor Tian Ye middels een powerpointpresentatie en een 
DVD het district Yuhang aan ons voor. Vervolgens is het de beurt aan burgemeester J. Niederer om 
middels een mondelinge toelichting en een DVD Weert aan de vertegenwoordigers van Yuhang te 
introduceren. 
Na deze introducties is er gediscussieerd over de onderwerpen als economie, politiek, toerisme en 
landbouw. Tussen Yuhang en Weert worden overeenkomsten gezien. O.a. in het economisch profiel van 
beide steden. Zowel op het gebied van de bouwnijverheid, de chemische industrie, de voedingsmiddelen-
industrie en de landbouw. 
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Ook is gesproken over de wijze waarop het stadsbestuur en de participatie van de inwoners is 
georganiseerd. 
Aan het einde van deze constructieve bespreking tekenen burgemeester J. Niederer en Vice-Mayor Tian 
Ye de “Memorandum of Understanding between Yuhang district of the People’s Republic of China and 
Weert City of the Kingdom of the Netherlands” (MoU). Hierin worden afspraken gemaakt over het 
uitwisselen van programma’s onder andere op gebied van o.a. onderwijs en economie en het leggen van 
verbindingen  tussen het bedrijfsleven uit beide steden. Tevens is vastgelegd dat de samenwerking kan 
leiden tot een formele zusterstadrelatie tussen Yuhang en Weert. 
 
Die avond worden we naar het Shangri-La hotel in Hangzhou gebracht, waar we door de adjunct-directeur 
van het bureau buitenlandse zaken van de stad Hangzhou worden welkom geheten. Gedurende ons 
verblijf in Hangzhou zullen we in dit hotel verblijven, waar ook de Hangzhou Int’l Sister Mayors 
Conference 2009 plaatsvindt. 
 
Donderdag 15 oktober 
 
Onze vaste begeleider staat om 08.15 uur op ons te wachten voor de “Tour of Yuhang”. Die ochtend 
bezoeken we enkele instellingen en bedrijven. 
Als eerste is dat het Southern Riverside Town museum van Yuhang, waar we een rondleiding krijgen door 
de directrice van het museum. 
Vervolgens bezoeken we de Hangzhou High School, waar we welkom worden geheten door rector Shen 
Yi en zijn staf. Hierbij is ook het hoofd educatie van Yuhang aanwezig. Na een korte presentatie krijgen 
we een rondleiding door deze school. De schooldirectie is zéér geïnteresseerd in het uitwisselen van 
onderwijsprogramma’s. Zij zijn reeds een zuster school relatie aangegaan met de Wilson High School in 
de Verenigde Staten en met de Theodor House Middelbare school  in Duitsland. 
Hierna staat een bezoek aan de China Ting Group op het programma. Dit is een conglomeraat op het 
gebied van textiel en kleding productie, afdrukken en verven, detailhandel, onroerend goed ontwikkeling 
en import en export activiteiten. Hier worden we ontvangen door Ellen Chen, directeur Human Resource. 
Naast een DVD-presentatie krijgen we een rondleiding door de showrooms en door enkele fabriekshallen. 
Tot slot bezoeken we die morgen de Robam Group, het grootste Chinese bedrijf op het gebied van 
keukens en huishoudelijke apparaten, met diverse neventakken. Door president directeur Zhang Lin Yong 
krijgen we een rondleiding door de showroom van dit immense bedrijf. Bij de bezoeken aan beide 
bedrijven is ook het hoofd van het bureau handel en economie van Yuhang aanwezig. 
Na een informele lunch met vice Mayor Tian Ye en haar staf, bezoeken we die middag Blue Patio, de 
nieuwbouwwijk van Yuhang in Italiaanse stijl, met 4.100 leeftijdsbestendige woningen voor circa 15.000 
mensen. Dit is enigszins vergelijkbaar met de Nederlandse WOZOCO’s. 
 
Vervolgens gaan we die middag naar het Sangri-La hotel voor de start van de Hangzhou Int’l Sister 
Mayors Conference 2009. 
 
Het eerste onderdeel van de conferentie is een officiële ontmoeting van circa een half uur met Vice-Mayor 
Tong Guili van Hangzhou. Naast het voorstellen aan elkaar wordt over en weer de meerwaarde van een 
duurzame samenwerking benadrukt. Dit mede aan de hand van het profiel van beide regio’s.  
 
Die avond vindt de welkomstreceptie met de circa 160 deelnemers aan de Hangzhou Int’l Sister Mayors 
Conference 2009 plaats. 
 
Vrijdag 16 oktober 
 
Die morgen wordt de Hangzhou Int’l Sister Mayors Conference 2009 , met als hoofdthema cultuur, 
officieel geopend. Voor het ochtenddeel staat het onderwerp “Cultural Creative Industry” op het 
programma. Voor het middagdeel de onderwerpen ”Historical Cultural Heritage Preservation” en 
“International Cultural Exchanges and Cooperation of a city”. Tijdens deze onderdelen is er, verdeeld over 
het ochtend- en middagprogramma , voor elke stad tijd ingeruimd om zich aan de conferentiedeelnemers 
voor te stellen. Hierbij maakt Weert gebruik van de DVD-beelden over Weert, ondersteund door een 
toelichting door burgemeester J. Niederer. 
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Aan het einde van deze middag is de ondertekening van de verzusteringsovereenkomsten tussen 
Hangzhou en de steden Dresden (Duitsland) en Suwon (Zuid-Korea). Tevens ondertekent de stad 
Hangzhou dan de MoU met de stad Olomouc (Tjechië). 
 
Daarna ondertekenen de 30 burgemeesters onder grote mediabelangstelling de “Declaration on Culture 
Cooperation”. Dit zijn de steden Hangzhou (China), Agadir (Marokko), Baishan (China), Beihai (China), 
Beit Shemesh (Israël), Cancun (Mexico), Curitiba (Brazilië), Dresden (Duitsland), Fukui (Japan), Gifu 
(Japan), Guangzhou (China), Haikou (China), Hohhot (China), Iwakuni (Japan), Kaifeng (China), Lanzhou 
(China), Leeds (Engeland), Lund (Zweden), Nanchang (China), Nanning (China), Nice (Frankrijk), 
Olomouc (Tjechië), Pisa (Italië), Sapporo (Japan), Seogwipo (Korea), Sri Jayewardenepura (Sri Lanka), 
Suwon (Korea), Tallinn (Estonia), Weert (Nederland) en Yeosu (Korea). 
Na afloop van deze plechtige ondertekening wordt van de 30 burgemeesters, met sommigen van hun in 
authentieke kledij, een groepsfoto gemaakt. 
 
Zaterdag 17 oktober 
 
Die ochtend planten de burgemeesters vlak bij het befaamde West Lake meer elk een vriendschapsboom. 
Vervolgens is er de rest van de dag een Tour door Hangzhou waarbij de belangrijkste plekken worden 
bezocht, waaronder het West Lake,Hangzhou down-town en nieuwbouwprojecten in het Hi-tech district 
Binjiang. 
 
’s-Avonds is de officiële welkomstreceptie ter gelegenheid van de 11de China West Lake Expo, gevolgd 
door de galabijeenkomst voor alle conferentiedeelnemers met tevens aanwezig belangrijke Chinese 
autoriteiten. 
 
Zondag 18 oktober 
 
Deze dag staat een bezoek aan toonaangevende bedrijven en instellingen op het programma.  
Zo bezoeken we het innovatiehuis Hangzhou, de Zhejiang Zhongnan Group Animation Video Co en 
Alibaba.com, de grootste online Marketplace van de wereld. Deze Tour de Hangzhou wordt afgesloten 
met een bezoek aan de Expo-beurs 2009 van Hangzhou.  
 
Maandag 19 oktober 
 
Deze dag staat volledig in het teken van de terugreis naar Nederland.  
 
Resultaten 
 
Samenwerking 
Het district Yuhang is volop op zoek naar samenwerking met andere steden in de wereld. Zo ook met 
Nederland. De stad is op vele terreinen sterk en wil zich graag in de rest van de wereld tonen.  
Weert kan als “ambassadeur van Nederland voor Hangzhou fungeren. De openingen daartoe zijn tijdens 
het bezoek volop gemaakt. 
Een volgende stap is om te komen tot een duurzame samenwerking, is een verzustering met Yuhang. 
In de ondertekende MoU wordt dat ook aangegeven. 
 
Gedacht kan worden aan het sluiten van overeenkomsten vanuit Nederland op het gebied van industriële 
ontwikkeling, onderwijs, cultuur(uitwisselingen), internationale ontwikkeling in de paardensector en 
toerisme. 
 
Er is een goed begin gemaakt in het proces om te komen tot een duurzame samenwerking. De overheid 
is hierbij een noodzakelijk vehikel. Vriendschap en vertrouwen zijn sleutelbegrippen.     
Dit bezoek heeft duidelijk gemaakt dat er tal van mogelijkheden zijn om de relatie Weert met Hangzhou-
Yuhang te verdiepen, in het belang van (de regio’s van) beide steden. We kunnen over en weer veel van 
elkaar leren. 
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Onderwijs 
We zien mogelijkheden en behoeften om te komen tot uitwisselingen tussen de High School in Hangzhou 
en het voortgezet onderwijs in onze regio. Naast onderwijsprogramma’s kan gedacht worden aan een 
feitelijke uitwisseling, mede gezien de relatie van de High School Hangzhou met de Theodor House 
Middelbare school  in Duitsland 
 
Cultuur 
Hangzhou is trots op hun oude cultuur en heeft op dat gebied veel te bieden. Ze besteden veel aandacht 
aan hun culturele erfgoed. Het nieuwe museum van Yuhang is daar een prachtig voorbeeld van.  
De thema’s tijdens de conferentie en het ondertekenen van de “Declaration on Cultural Cooperation” 
geven blijk van het belang dat ze aan cultuur hechten. 
 
Economie 
Hangzhou heeft ambitie en is innovatief bezig. Een vervolgstap is matchmaking, afgestemd op de  
economische branding van Yuhang. Bepaalde segmenten in onze regio zijn voor Hangzhou interessant. 
Denk o.a. aan de Make-Tech, het Hoge Dunk Kenniscentrum voor paarden, het innovatiehuis en logistiek. 
 
Toerisme 
Wij kunnen veel leren van de wijze waarop Hangzhou aan stadspromotie doet. China verwacht dat er in 
2020 jaarlijks zo’n 200 miljoen Chinezen op vakantie naar het buitenland gaan. Hier kunnen we op 
inspelen door een actief promotie- en uitwisselingsbeleid. 
 
Maatschappelijk 
Ons is de gelijkheid van mannen en vrouwen in topfuncties opgevallen. Zowel in het district Yuhang als 
ook in de stad Hangzhou is de 1ste Vice-Mayor een vrouw. Ook in veel bedrijven hebben we gezien dat de 
vice-president een vrouw is. 
In meerdere individuele gesprekken is de “Eén kind politiek” ter sprake gekomen. We bespeuren een 
lichte kanteling op dit vlak. Ook homosexualiteit is een onderwerp dat langzaam maar zeker bespreekbaar 
gemaakt kan worden.  
Bij de nieuwe generatie Chinezen zien we een grote wereldoriëntatie. Het volgen van onderwijs in het 
buitenland is daar een goed voorbeeld van. 
Met het districtsbestuur van Yuhang is gesproken over de wijze waarop het stadsbestuur en de 
participatie van de inwoners is georganiseerd. Gebleken is dat de overheid steeds meer bereid is haar 
burgers te betrekken in beleidskeuzes. We hebben spandoeken gezien van protestgroepen, tegen 
bijvoorbeeld de realisatie van een bepaald project. 
Ook op het gebied van milieu zien we een bewustwordingsproces bij de Chinezen. Ze willen naar 
Westerse normen hun milieuproblematiek serieus aanpakken. 
 
Verdere aanknopingspunten 
De World Expo 2010 in Shanghai, waar Nederland zich zal presentaren. We zouden (delen van) 
Nederland als interessant recreatiegebied voor Chinezen kunnen promoten. Eventueel in combinatie met 
(cultuur) bezoeken aan België en Duitsland. 
 
Vele internationale bestuurders ontmoet uit 15 Landen  Als gevolg van de conferentie hebben we op hoog 
niveau directe ingangen in de 30 steden die aan de conferentie hebben deelgenomen. 
 
Media-aandacht 
De Chinese media heeft veel aandacht aan de deelnemers aan de conferentie besteed. Diverse 
interviews vonden plaats. Burgemeester Niederer heeft in totaal een 5-tal interviews gegeven, o.a. voor 
kranten, radio en TV. 
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Vervolgbezoeken 
In onze dankbrief van 26 oktober 2009 aan Vice-Mayor Tian Ye van het district Yuhang hebben we het 
districtsbestuur van Yuhang uitgenodigd voor een tegenbezoek aan onze stad. Hierover worden op 
ambtelijk niveau de kontakten onderhouden.  
 
Ervan uitgaande dat er in 2010 wederom een Hangzhou Int’l Sister Mayors Conference gaat plaatsvinden, 
verwachten we een uitnodiging daarvoor.  
 
Bij een vervolgbezoek worden de mogelijkheden bezien om een dergelijk bezoek aan te vullen met een 
handelsdelegatie. Match met bedrijfsleven onderling te maken.  
  
Kosten 
 
De gemeenteraad heeft bij besluit van 8 juli 2009 ingestemd met de geraamde reiskosten van indicatief  
€ 10.000,=. Deze kosten worden ten laste gebracht van het beschikbare budget economische  
structuurversterking en stadspromotie (jaarschijf 2009: € 250.000,=). 
 
De totale uitgaven betrekking hebbende op het bezoek aan Hangzhou bedragen € 9.599,79. 
Een specificatie van de kosten is in bijlage IV opgenomen. 
 
Vervolgstappen 
 
Dit verslag wordt toegezonden aan de Minister van Buitenlandse Zaken, de Staatssecretaris van 
Economische Zaken, de Consul-Generaal in Shanghai, de Commissaris van de Koningin in de provincie 
Limburg, het provinciaal bestuur van Flevoland (i.v.m. hun verzustering met de provincie Zhejiang, waar 
Hangzhou in ligt), de voorzitter van de Kamer van Koophandel Limburg, de directeur van de Investerings-
bank Liof, de directeur van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij alsmede de burgemeesters van 
Bree en Maaseik. 
 
In de brief aan de Consul-Generaal in Shanghai en aan de Staatssecretaris van Economische Zaken 
zullen we de kansen die we zien benadrukken. Tevens zullen we hun advies en ondersteuning vragen bij 
het verder verdiepen van de relaties tussen onze regio en Hanzghou-Yuhang. 
Ook zullen we aandacht vragen voor het leggen van eventuele koppelingen tijdens de World Expo 2010 in 
Shanghai.  
 
Zoals aangegeven hebben we het districtsbestuur van Yuhang uitgenodigd voor een tegenbezoek aan 
onze stad. We koersen daarbij aan op de eerste helft van 2010. De voorbereidingen voor een dergelijk 
bezoek vindt in samenwerking met de gemeenten Bree en Maaseik plaats als ook met steun van o.a. het 
provinciaal bestuur van Limburg.  
 
 
 
 
 
Weert, 5 november 2009 
 
 
 
 
Kabinetschef Ton Lemmen 
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       Bijlagen 
 
 
 

 
 
I Getekende versie van de “Memorandum of Understanding between Yuhang district of the  
 People’s Republic of China and Weert City op the Kingdom of the Netherlands”. 

 
 

II Getekende versie van de “Declaration on Cultural Cooperation”. 
 
 

III Fotocollage van het bezoek aan Hangzhou. 
 
 

IV Gespecificeerd kostenoverzicht. 
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Bijlage III  
 
 
 

 
 

 
 
Hangzhou is de hoofdstad van de oostelijke provincie oostelijke provincie Zhejiang 
van China 
 
 
 
 

 
 

Hangzhou gezien vanaf de West Lake  
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Ondertekening van de MuO tussen Weert het Yuhang door 
burgemeester de heer J. Niederer van Weert (midden) en    
Vice‐Mayor mrs. Tian Ye van Yuhang (links) onder toeziend oog 
van wethouder S. Strous van Weert (rechts) 
 
 

 
 

 
 
Bezoek aan een van de vele bedrijven en instellingen. 
Foto van het hoofdgebouw van de China Ting Group in Yuhang. 
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Welkomstreceptie voor alle deelnemers aan de  
Hangzhou Int’l Sister Mayors Conference 2009. 
Welkomstwoord door burgemeester Cai Qi van Hangzhou. 
 

 
 

 
 

Officiële ontmoeting van burgemeester J. Niederer (2de van 
links) en wethouder S. Strous van Weert (links) met  
Vice‐Mayor mrs. Tong Guili van Hangzhou (2de van rechts) 
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Groepsfoto van alle burgemeesters die aan de Hangzhou  
Int’l Sister Mayors Conference 2009 deelnamen 

        (rechtsboven burgemeester J. Niederer van Weert) 
 
 

 
 
Burgemeester J. Niederer (midden) en wethouder S. Strous  
van Weert (links) planten van een viendschapsboom Weert 
 samen met burgemeester Cai Qi van Hangzhou (rechts) 

 



 
Bijlage IV        

 
 
 
Overzicht kosten reis naar Hangzhou 
 
 
Kostensoort Bedrag 
Vliegtickets 5.667,84 
Bijbetaling bagage 
schiphol 

450,= 

Visumaanvraag 180,= 
Advisering, 
visitekaartjes en 
vertaling Lianna 
Baaij 

1.531,45 

Kosten tolk China 
Vergoeding 
Hotelkosten 

 
430,= 
549,42 

Cashgeld voor kleine 
kosten in China 

379,= 

Hotelkosten China 
Extra dag ivm 
Yuhang 

412,08 
 

Totaal 9.599,79 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

1 
 
 

VERSLAG 
 

Bezoek Weert aan China 
 

 
 

Groepsfoto ontvangst Yuhang

 
        
 
 
 
 

26 tot 31 maart 2012 
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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.  
Een eerste officieel kennismakingsbezoek van een delegatie van het College van B&W aan het 
stadsbestuur van Hangzhou vond in 2009 plaats> Dit was tijdens de 2de internationale Sister City Mayors 
Conference, die van 15 t/m 18 oktober in Hangzhou plaatsvond.  
 
Begin februari 2012 nodigde de burgemeester van Bree de burgemeester van Weert uit om samen met 
Bree, Maaseik, Hamont-Achel en Lommel deel te nemen aan de China International Import Expo (CIE 
2012). Deze was van 29 t/m 31 maart 2012 in Kunshan (provincie Jiangsu CHINA). Dit aanbod bood een 
uitgelezen kans om zonder al te veel voorbereidingen de internationale samenwerking met China te 
verdiepen en te versterken. Namelijk door én aan de CIE 2012 deel te nemen én door een bezoek te 
brengen aan het district Yuhang of Hangzhou.  
De doelstellingen werden zodoende: 
1. Versterken en verbreden van de relatie met de a.s. zusterstad Hangzhou.  
2. Uitbouw van de samenwerking met de Belgische Euregionale partners binnen het Charter Bree- 
      Maaseik-Weert.  
3. Kennismaken met de nieuwe burgemeester van Yuhang en het gezamenlijk voorbereiden van het  
      tegenbezoek van een delegatie van Hangzhou aan Weert 
 
In nauw overleg met het Consulaat-Generaal in Shanghai, Foreign Affairs Office van Hangzhou en de 
kabinetsmedewerker van het district Yuhang, is een 2-daags kennismakingsprogramma samengesteld.  
 
De Weerter delegatie bestond uit burgemeester J. Heijmans en kabinetschef T. Lemmen. 
Van 26 maart tot 31 maart 2012 verbleven zij in China. 
 
Dit is het verslag van deze reis. Alvorens van dag tot dag verslag uit te brengen eerst achtergrond-
informatie over Hangzhou/Yuhang en de CIE 2012 
Het verslag sluiten we af met tussentijdse resultaten en de vervolgstappen. 
 
Hangzhou  
 
Hangzhou is de hoofdstad van de oostelijke provincie Zhejiang, Volksrepubliek China. Het ligt in het 
oosten van 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, met het meer West Lake als toeristische trekpleister. In deze stad zijn het nationaal 
theemuseum en het nationaal zijdemuseum gevestigd. Van het begin van de 12e eeuw tot de Mongoolse 
invasie in 1276 was Hangzhou de hoofdstad van China. Hangzhou bestaat uit 5 districten, te weten 
Yuhang, Xiaoshan, Binjiang, Xihu en Gongshu. Het district Yuhang bestaat uit circa 800.000 inwoners. 
 
Yuhang 

Yuhang ligt in het centrum van de Yangtze River Delta en kent een oppervlakte van 1.220 vierkante 
kilometer. Met z’n pittoreske landschappen is er sprake van een zeer rijk natuurlijk en historisch erfgoed. 
Yuhang beschikt over een modern vervoersnetwerk met land, water en lucht routes en profiteert daarmee 
van z’n goede bereikbaarheid. Het district ligt op 20 minuten afstand van Hangzhou Xiaoshan 
International Airport en is ook via weg en water uitstekend bereikbaar. Yuhang is er trots op dat ze zijn 
aangesloten op de hoge snelheidslijn, waardoor de belangrijkste steden in het oosten van China binnen 2 
uur per trein bereikbaar zijn. Shanghai, de grootste stad van China, zelfs ruim binnen een uur. 
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Yuhang presenteert zich aan investeerders als de poort naar het paradijs. Deze sterke positie heeft 
inmiddels geleid tot vele binnenlandse en buitenlandse investeringen en de vestiging van tal van grote 
bedrijven. 

Kunshan/CIE 2012 
Kunshan is een satellietstad in de grotere regio Suzhou. Het is gelegen in zuiden van de provincie 
Jiangsu. Deze provincie grenst aan de provincie Zhejiang, waar Hangzhou toe behoort. 
Kunshan ligt op circa 50 km afstand van Shanghai, de grootste stad van China. 
De snelle economische expansie en de industrialisatie in de afgelopen twee decennia hebben de stad met 
z’n rijke metropool toenemende bekendheid gegeven. 
 
China International Import Expo 2012 
Van 29 tot en met 31 maart vond in Kunshan de CIE 2012 plaats. Deze was georganiseerd door het 
Ministerie van Handel en de Chinese Raad voor de bevordering van de internationale handel samen met 
the International Chamber of Commerce (ICC) en de provincie Jiangsu. 
CIE 2012 is een importbeurs waar buitenlandse standhouders hun producten kenbaar kunnen maken op 
de Chinese markt. In totaal namen 658 bedrijven uit 46 landen deel waaronder de Verenigde Staten van 
Amerika, Canada, Japan, Korea, Australië, Duitsland, Engeland, Spanje, Zweden, Zwitserland en België. 
De focus van deze EXPO lag op 4 sectoren: machinebouw, ICT, hernieuwbare en milieuvriendelijke 
technologieën/machines en consumentengoederen. Er werden zo’n 100.000 bezoekers verwacht. 
Naast de stands waren er seminars, onder andere verzorgd door Engeland (Wind Power) en België 
(Climate neutral). 
 
De Belgisch Limburgse delegatie, waar Weert zich bij had aangesloten, bestond uit de gouverneur van 
Belgisch Limburg, de burgemeesters van Bree, Lommel en Weert alsmede medewerkers van Voka-
Kamer van Koophandel Limburg, de Limburgse Reconversiemaatschappij NV (LRM) en de provincie 
Limburg. 
Zij hadden op de CIE het Limburg-paviljoen ingericht met een vloeroppervlakte van circa 100 m2. Naast 
een fotocollage van de steden Bree, Genk, Hamont-Achel, Hasselt, Lommel, Maaseik en Weert en hun 
relaties met China, was speciaal voor deze CIE een gezamenlijke brochure opgesteld. Centraal stond het 
thema “Limburg Goes Climate Neutral”. 
Medewerkers van o.a. LRM en provincie verzorgden de contacten met de bezoekers van het paviljoen. 
Gedurende de openingstijden waren ook de gouverneur en de burgemeesters aanwezig om de bezoekers 
te woord te staan. 
 
Verslag van dag tot dag 
 
Maandag 26 maart 
 
De middag stond in het teken van het vertrek vanaf Schiphol naar China, waar we de volgende morgen op 
Hangzhou Xiaoshan International Airport aankwamen. 
 
Dinsdag 27 maart 
 
Op het vliegveld werden we opgewacht door onze tolk en de chauffeur om ons naar het Tianduchung 
hotel in Yuhang te brengen.  
In het hotel ontmoetten we opgewacht de Vice-Consul van het Nederlandse Consulaat-Generaal in 
Shanghai en één van haar medewerkers evenals door Daniëlle van FAO Yuhang, die ons gedurende ons 
verblijf in Yuhang begeleidde.  
 
Het eerste onderdeel van het programma was het bezoek van het nieuwe Liangzhu museum, waar we die 
middag een rondleiding kregen van de museumdirectrice. Dit is het enige themamuseum in de provincie 
Zhejiang. Het thema is “Evidencing the 5.000 year old Chinese Civilization”. 
 
Vervolgens hadden we in het stadhuis van Yuhang een officiële ontmoeting met mr. Lou Jianzhong, de 
Vice-Mayor en zijn staf. Hij heette ons welkom en benadrukte de goede banden tussen Yuhang en Weert, 
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de ondertekening van de MuO in 2009 en het belang van een onderlinge samenwerking. De Vice-Mayor 
wees ons op de uitstekende positie en ligging van Yuhang en de mogelijkheden die dit voor verdere 
samenwerking met o.a. onze regio biedt. 
 
Vervolgens was het de beurt aan burgemeester J. Heijmans, die naast zijn dankwoorden over de 
geweldige ontvangst in ging op de sterke positie van Weert binnen een van de sterkste economische 
regio’s van Nederland en de meest toptechnologische regio van Europa. De burgemeester gaf aan 
mogelijkheden te zien voor samenwerking op het gebied van economie, onderwijs en toerisme. Een 
samenwerking met voordelen voor beide steden. 
 
Aan het begin van de avond was het officieel diner. Bij aanvang hiervan maakten we kennis met mr. Zhu 
Hua, die sedert november 2011 burgemeester is van het district Yuhang. Tijdens het diner is gesproken 
over Weert en Yuhang, de verdere onderlinge samenwerking en het programma voor tegenbezoek dit jaar 
aan Weert. Ook is gesproken over de viering in 2014 van 600 jaar stad Weert. 
 
Die avond namen we afscheid van de Vice-Consul en haar collega en werden we naar het hotel 
teruggebracht waar we één nacht verbleven. 
 
Woensdag 28 maart 
 
Onze vaste begeleidster stond om 09.00 uur op ons te wachten. Die ochtend bezochten we twee  
bedrijven. Onderweg maakten we kennis met enkele vertegenwoordigers van de Hangzhou Yuhang 
Economic Develpment Zone, die ons bij de bedrijfsbezoeken begeleidden. 
  
Als eerste bezochten we de Robam Group, het grootste Chinese bedrijf op het gebied van keukens en 
huishoudelijke apparaten, met diverse neventakken. Door de bedrijfsleider kregen we een rondleiding 
door de showroom van dit immense bedrijf. 
 
Vervolgens bezochten we de vestiging van het wereldwijde bedrijf Owens Corning in Yuhang. Hier werden 
we rondgeleid door Kim Gveongho, de plant leader. Owens Corning is wereldwijd de grootste producent 
van glasgerelateerde producten, zoals glasvezel en glaswol. Ook vervaardigen zij glasvezel ter 
versteviging van kunststoffen waardoor dit gebruikt kan worden in scheepsrompen, auto’s, hogedruk-
leidingen e.d. 
 
’s-Middags werden we per auto van Yuhang naar de circa 200 km. verderop gelegen stad Kunshan 
gebracht. In hotel Ramada wachtte de Belgische delegatie ons op. Deze bestond o.a. uit de 
burgemeesters van Bree en Lommel, vertegenwoordigers van de XIOS-universiteit Hasselt-Diepenbeek, 
de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek (VITO), de Kamer van Koophandel van Limburg, de  
Limburgse Reconversiemaatschappij NV (LRM) en de provincie Limburg. Deze delegatie stond onder 
leiding van gouverneur H. Reynders van Belgische Limburg. Medewerkers van FAO Yangzhou, die de 
vertegenwoordigers van de stad Bree gedurende hun verblijf begeleidden, stonden ook ons bij. 
In dit hotel verbleven we 2 nachten. Hier verbleven ook een groot deel van de andere buitenlandse VIP’s 
die aan de China Import EXPO deelnamen. 
 
s‘-Avonds nam burgemeester J. Heijmans deel aan het officiële openingsdiner van de CIE 2012, waarvoor 
alle VIP’s waren uitgenodigd. Hier maakte hij kennis met ministers, gouverneurs, burgemeester uit 
verschillende landen waaronder Californië, Virginia, Finland, Korea en Sri Lanka. 
Intussen werd ambtelijk de stand op de EXPO aan een laatste check onderworpen. 
 
Donderdag 29 maart 
Al om 7.45 uur werden alle VIP’s en hun begeleiders in het hotel opgehaald en onder politiebegeleiding 
met bussen naar de CIE 2012 gebracht. 
Hier startte exact om 09.00 het officieel gedeelte van de CIE 2012 middels enkele speeches waaronder 
die van de minister van Handel van China en de voorzitter van the International Chamber of Commerce 
(ICC). 
 



 

 

 
 

6 
 
 

Na het officiële startsein gingen we naar het Limburg paviljoen. Al vrij snel kwam de officiële delegatie van 
de CIE 2012, bestaande uit o.a. de partijsecretaris van Jiangshu, de gouverneur van Jiangsu, de Minister 
van Handel en de voorzitter van the International Chamber of Commerce ons bezoeken. De gouverneur 
en de drie burgemeesters worden aan hen voorgesteld. 
 
Die morgen en middag hadden we tal van ontmoetingen op de CIE. Zowel met vertegenwoordigers van 
overheden en bedrijfsleven uit China als daarbuiten. We legden vele contacten en wisselde de nodige 
gegevens uit. Ook bezochten we kort enkele andere stands op de CIE. 
 
’s-Middags namen we deel aan de seminar “How to make your regio Climate neutral” verzorgd door de 
Belgische provincie Limburg. Tijdens dit seminar werd uitleg gegeven over o.a. alternatieve energie-
bronnen, afvalverwerking, energiebesparing, energiezuinige motoren, energiezuinig wonen enz.  
 
Aansluitend gaf de Belgische provincie Limburg in de EXPO een receptie. Deze werd druk bezocht door 
vertegenwoordigers van bedrijfsleven en overheden zowel uit China als daarbuiten. Ook de Vice-Consul 
van het Nederlandse Consulaat-Generaal in Shanghai en de Chief Representative van de Netherlands 
Business Support Office (NBSO) in Shanghai bezochten deze receptie. Met de NBSO, die in China actief 
is in het bevorderen van Nederlandse handel en investeringen, zijn met het oog op toekomstige 
handelsbetrekkingen gegevens uitgewisseld. 
 
Die avond was in het Ramada hotel een receptie voor alle VIP’s die deelnemen aan de CIE 2012. 
Ook hier hadden we ontmoetingen met vertegenwoordigers uit verschillende landen. 
 
Vrijdag 30 maart 
Vroeg in de morgen gingen we samen met de Belgische delegatie weer naar ons paviljoen op de CIE. 
Naast het ontvangen van tal van bezoekers, vonden hier diverse interviews plaats en bezochten we 
tussendoor weer enkele stands, waaronder die van het Nederlandse Consulaat in Shanghai. 
 
Omdat ons verblijf korter was dan dat van de Belgische collega’s, namen we die middag afscheid van de 
Belgische delegatie en van onze begeleiders van FAO. 
Per auto gingen we naar het 80 km. verderop gelegen Shanghai Pudong International Airport. 
Na vele vertragingen (slechte weer en tal van files) kwamen we pas ’s-avonds op het vliegveld aan. Even 
voor middernacht startte onze terugvlucht naar Nederland om de volgende morgen om 05.05 op vliegveld 
Schiphol te landen. 
 
Resultaten 
 
Doelstellingen 
Dit bezoek aan China had de volgende drie doelstelling. Deze zijn ons inziens gehaald. 
 
Versterken en verbreden van de relatie met de a.s. zusterstad Hangzhou.  

Met het kennismakingsbezoek van burgemeester J. Heijmans aan het district Yuhang is een niet 
onbelangrijke vervolgstap gezet in het proces om te komen tot een duurzame samenwerking 
(verzustering) met Yuhang. 
Het district Yuhang wil héél graag samenwerking met Nederland als centraal gelegen gebied in 
Europa. De stad is op vele terreinen sterk en zoekt naar mogelijkheden voor samenwerking over 
en weer. O.a. op gebied van economie, cultuur, onderwijs, toerisme e.d. Dit sluit nauw aan bij de 
verwachtingen die ook wij van deze samenwerking hebben.  
Duidelijk is geworden dat het moment van de officiële verzustering door Chinese steden zelf wordt 
aangegeven. Temeer omdat ook zij eerst bij hun hogere overheden om toestemming moeten 
vragen.  

 
Uitbouw van de samenwerking met de Belgische Euregionale partners binnen het Charter Bree- 
Maaseik-Weert.  

Zowel de gezamenlijke voorbereidingen op de deelname aan de CIE in Kunshan als ook onze 
deelname aan de CIE heeft de relatie met de Euregionale partners verdere impulsen gegeven. 
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Zowel met de burgemeesters van Bree en Hasselt als ook met de Gouverneur van Belgisch 
Limburg. Zo ook met o.a. de Kamer van Koophandel Limburg en de Limburgse 
Reconversiemaatschappij NV. Vooral tijdens de informele momenten zijn meerdere concrete 
onderwerpen besproken. Onder andere op het gebied van economie, cultuur en sport. Zo ook het 
gezamenlijk optrekken in o.a. het tegenbezoek van Yuhang/Hangzhou aan Weert. 

 
Kennismaken met de nieuwe burgemeester van Yuhang en het gezamenlijk voorbereiden van het  
tegenbezoek van een delegatie van Hangzhou aan Weert. 

De kennismaking van burgemeester J. Heijmans met mr. Zhu Hua, die sinds 1 november 2011  
burgemeester is van het district Yuhang, is zéér goed verlopen. Zowel in de persoonlijke  
verhoudingen als ook in de samenwerkingsgedachten. Vriendschap en vertrouwen zijn 
basisprincipes in het uitbouwen en versterken van de onderlinge relatie. 
Dit bezoek heeft duidelijk gemaakt dat er mogelijkheden zijn om de relatie Weert met Hangzhou-
Yuhang te verdiepen, in het belang van (de regio’s van) beide steden. We kunnen over en weer 
veel van elkaar leren. 
Beide burgemeesters hebben uitvoerig gesproken over de periode van het bezoek, de delegatie 
die Weert komt bezoeken en het programma van het tegenbezoek aan Weert. 

 
Verdere aanknopingspunten 
Tijdens en rondom de CIE 2012 zijn diverse internationale contacten gelegd. O.a. met ministers, 
gouverneurs, burgemeester uit verschillende landen waaronder Californië, Virginia, Finland, Korea en Sri 
Lanka. Zo ook met managers van grotere internationale bedrijven. 
Al deze contacten kunnen ons helpen bij het eventueel tot stand brengen van internationale vormen van 
samenwerking met of vanuit (de regio) Weert. 
 
Media-aandacht 
De Chinese media heeft de nodige aandacht aan dit bezoek aan China besteed. De kennismaking van 
burgemeester J. Heijmans met zijn collega mr. Zhu Hua was voorpaginanieuwe in de lokale krant van 
Yuhang. 
De CIE 2012 werd druk door journalisten bezocht. Vooral onze stand trok veel aandacht van de media. 
Zowel de schrijvende pers als ook TV en radio. Diverse interviews met leden van onze delegatie vonden 
plaats, zo ook met burgemeester J. Heijmans.  
 
Vervolgbezoeken 
Tijdens het kennismakingsbezoek heeft burgemeester Heijmans burgemeester Zhu Hua officieel 
uitgenodigd om in augustus 2012 met een delegatie een tegenbezoek aan Weert te brengen. 
Naar verwachting wordt dit een week. Deze delegatie komt onder leiding te staan van vice-mayor mr. Lou 
Jianzhong. Het streven is om dit bezoek te combineren met de viering van 25 jaar stedenband Bree, die in 
de week van 15 tot 19 augustus plaatsvindt. Omdat er een wederzijdse behoefte is aan een uitwisseling 
tussen bedrijven, is het plan om op 20 en 21 augustus business to businessdagen te organiseren, waarbij 
directies van bedrijven uit o.a. de Chinese steden Hangzhou en Yangzhou in contact worden gebracht 
met bedrijven uit de regio Midden-Limburg en de Euregionale driehoek Bree-Maaseik-Weert.  
Na deze businessdagen wordt de delegatie van Yuhang/Hangzhou een programma aangeboden om 
kennis te maken met de diversiteit van Weert.  
 
In februari 2012 kreeg burgemeester J. Heijmans een uitnodiging van de nieuwe burgemeester van 
Hangzhou, mr. Shao Zhanwei, om deel te nemen aan Hangzhou Int’l Sister City Mayors’ Conference 2012 
die van 11 t/m 14 oktober plaatsvindt. Het thema deze keer is “City and leisure”. Op deze conferentie 
worden alle burgemeesters van de inmiddels 32 steden all over the World waar Hangzhou een 
stedenband mee heeft verwacht. 
 
In 2014 viert Weert dat we 600 jaar marktrechten hebben. Burgemeester Heijmans heeft zijn collega mr. 
Zhu Hua alvast uitgenodigd om dit samen met ons te vieren. Hij heeft hier positief op gereageerd. 
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Kosten 
 
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft bij besluit van 8 juli 2009 ingestemd met de 
geraamde reis- en verblijfskosten van indicatief € 5.000,= alsook met de kosten. Deze kosten kunnen 
gedekt worden uit de post representatie (0020002/6343420). 
Daarnaast is van elke deelnemende organisatie (gemeenten, provincie, Universiteit, Kamer van 
koophandel e.d.) een bijdrage gevraagd van € 1.089,- als tegemoetkoming in de kosten van het Limburg-
paviljoen op de CIE inclusief de gezamenlijke folder. Dit bedrag kan gedekt worden uit het budget 
Acquisitie Bedrijventerreinen. 
De reis- en verblijfskosten bedragen € 6.874,82. 
Een specificatie van de kosten is in bijlage IV opgenomen. 
 
Tot slot 
 
Dit verslag wordt toegezonden aan de Consul-Generaal in Shanghai, de Commissaris van de Koningin in 
de provincie Limburg, de Gouverneur van Belgisch Limburg, de voorzitter van de Kamer van Koophandel 
Limburg, het China-platform Limburg evenals de burgemeesters van Bree, Lommel, Maaseik en Hamont-
Achel. 
 
 
Weert, april 2012        
Kabinetschef Ton Lemmen.
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I Officiële ontvangst van burgemeester J. Heijmans door zijn collega mr. Zhu Hua  
      burgemeester van Yuhang district of Hangzhou 

 
 

II Foto’s bezoeken in Yuhang 
 
 
III Foto-impressie stand op China Import EXPO in Kunshan. 
 
 
IV Gespecificeerd kostenoverzicht. 
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I. Officiële ontvangst van burgemeester J. Heijmans door zijn collega mr. Zhu  

Hua, burgemeester van Yuhang district of Hangzhou 
 

 
Officiële ontvangst door vice-mayor mr. Lou Jianzhong 
 
 

 
Burgemeester J. Heijmans samen met zijn collega  
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mr. Zhu Hua, burgemeester van Yuhang (district of Hangzhou)
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Groepsfoto official diner met burgemeester mr. Zhu Hua van Yuhang 
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Een gezamenlijke toast van de burgemeesters J. Heijmans en mr. Zhu Hua op de  
samenwerking Yuhang-Weert
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Foto’s bezoeken in Yuhang 
 
 

 
Bezoek van burgemeester J. Heijmans aan het Liangzhu museum 
 
 
 

 
Bedrijfsbezoek van burgemeester J. Heijmans aan Owens Corning 
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Bedrijfsbezoek van burgemeester J. Heijmans aan Robam 
 
 
 

  
Burgemeester J. Heijmans wordt rondgeleid over het fabrieksterrein van Robam
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III. Foto-impressie Limburg paviljoen op CIE in Kunshan 
 
 

 
Het Limburg-paviljoen op de EXPO 
 
 
 

  
De partijsecretaris en de gouverneur van de provincie Jiangshu, brachten samen  
met de organisatoren van de EXPO een bezoek aan ons paviljoen. 
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Een deel van de Limburg-delegatie olv gouverneur Herman Reynders van Belgisch Limburg 
 
 

  
Paneel met visuele schets van elke deelnemende stad 
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Ons paviljoen werd druk bezocht 
 
 
 

  
Veel media-aandacht op de CIE
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IV Gespecificeerd kostenoverzicht 
 
 
A. Reis- en verblijfskosten 
 
Kostensoort Door Wie Bedrag Opmerking 
Reis- en 
verblijfskosten 

Jan Deconinck  5.748,= Incl. hotelkosten, vervoer, 
visumaanvraag en continue 
tolkservice 

Advisering, 
visitekaartjes en 
vertaling Lianne 
Baaij 

Lianne Baaij   877,40 China-adviseur en tevens  
vertaler  
 

Kleine kosten incl 
handheld voor in 
China  

Financiën   249,42  

Totaal  6.874,82  
 
 
 
B. Bijdrage Limburg-paviljoen op CIE  
 
Bijdrage kosten gezamenlijke folder      679,=  
Bijdrage huur paviljoen      410,=  
Totaal   1.089,=  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



              
 

VERSLAG 
 

Bezoek van Yuhang, district of 
Hangzhou aan Weert 

        
 
 

 
 
 

10 en 11 juli 2012 
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Inleiding 
 
Begin 2009 hebben de steden Bree, Maaseik en Weert een Charter getekend aangaande de Euregionale 
samenwerking tussen deze 3 steden op een 7-tal beleidsvelden. Eén ervan is het aangaan van een 
internationale verzustering. Voor Weert betreft het een eventuele verzustering met de stad Hangzhou in 
de Volksrepubliek China. De gemeenteraad van Weert heeft op 11 februari 2009 daartoe in principebesluit 
genomen. 
Van 14 oktober tot en met 18 oktober 2009 bezochten toenmalig burgemeester J. Niederer en toenmalig 
wethouder S. Strous Hangzhou om deel te nemen aan de Mayors Sister Conference. Tijdens dat bezoek 
werd een Memorandum of Understanding getekend tussen Weert en het district Yuhang (een van de 5 
districten van de stad Hangzhou). 
Van 26 tot 31 maart 2012 bracht burgemeester J. Heijmans een kennismakingsbezoek aan het district 
Yuhang. Tijdens dat bezoek zijn afspraken gemaakt over een tegenbezoek van een delegatie van Yuhang 
medio 2012 aan Weert. Uiteindelijk werd het bezoek aan Weert gepland op 10 en 11 juli als onderdeel 
van een korte Europa-trip. 
Hierbij wordt verslag gedaan van dit bezoek aan Weert dat van dinsdagavond 10 tot woensdagmiddag 11 
juli 2012 plaatsvond. 
 
Hangzhou 

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, met het West Lake meer 
als toeristisch trekpleister. Van het begin van de 12e eeuw tot de Mongoolse invasie in 1276 was 
Hangzhou de hoofdstad van China. Hangzhou bestaat uit 5 districten, te weten Yuhang, Xiaoshan, 
Binjiang, Xihu en Gongshu. Het district Yuhang bestaat uit circa 800.000 inwoners. 

Verslag van dag tot dag 
 
Dinsdag 10 juli 
 
Deze dag staat in het teken van het vanaf Schiphol afhalen van de delegatie van Yuhang en het kort 
informeel welkom heten in Weert. De delegatie van Yuhang bestaat uit: 
Mr. Lou Jianzhong Vice-Mayor Yuhang 
Mr. Gao Weixing Deputy Town Mayor Yuhang  
Mr. Mei Jiansheng Director Hangzhou Yuhang Finance Bureau 
Mr. Bao Zhifa  Managing Director Yuhang City Construction Group 
Mr. Si Jiangang  Deputy Director Yuhang Government Office 
Mrs.Fangyi  Interpretor Yuhang Foreign Affairs Office (Purple) 
 
De delegatie landde even voor 17.00 uur op Schiphol waar de delegatie werd opgewacht. Samen met 
onze tolk en China-adviseur en twee ambtelijke vertegenwoordigers werd de delegatie per touringcar naar 
Weert gebracht.  
Er was een overnachting geregeld in hostellerie Munten. Bij aankomst bij Munten werd de delegatie 
omstreeks 22.00 uur informeel welkom geheten door burgemeester J. Heijmans, wethouder A. Kirkels, 
wethouder J. Cardinaal en directeur Inwoners E. Croonenberg 
 
Woensdag 11 juli 
 
Burgemeester J. Heijmans haalt de delegatie op bij hostellerie Munten en begeleidt hen naar het Jacob 
van Horne museum. Hier worden ze opgewacht door de overige leden van het college van burgemeester 
en wethouders, raadsleden, het directieteam van de gemeente en een kleine vertegenwoordiging vanuit 
het bedrijfsleven. Nadat iedereen zich heeft voorgesteld heet de burgemeester de delegatie onder leiding 
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van vice-mayor mr. Lou Jianzhong officieel welkom. Dit gaat gepaard met een toespraak door de 
burgemeester en door de vice mayor en het onderling uitwisselen van cadeau’s. 
Aansluitend is er op de Markt vóór het Jacob van Horne museum een Taoìstische Tai Chi demonstratie, 
een optreden van de stadsbeiaardier samen met een koperblazers-ensemble vanuit de Sint Martinustoren 
en tot slot brengt stadsgilde Sinte Catharina 1480 een vaandelgroet uit gevolgd door welkomstschoten.  
Vervolgens geeft loco-burgemeester A. Kirkels een korte uiteenzetting over Weert met als thema 
Economie – Cultuur en Toerisme. Omdat er nog ruimte in het programma zit, krijgt het gezelschap een 
korte rondleiding door het Jacob van Horne museum. 
Na het maken van een groepsfoto vertrekt het gehele gezelschap per touringcar voor een kleine rondrit 
door Weert, waarbij o.a. langs een van de nieuwste woonwijken, enkele bedrijventerreinen en een van 
onze vele molens wordt gereden om vervolgens door te rijden naar Trespa international in Weert voor een 
kort bedrijfsbezoek. Bij Trespa international wordt het gezelschap door de directie welkom geheten en 
krijgen ze uitleg over het bedrijf dat twee nevenvestigingen in China heeft. 
Na dit bezoek wordt het gezelschap naar museum De Tiendschuur gebracht. Hier hebben burgemeester 
J. Heijmans en vice-mayor mr. Lou Jianzhong een korte ontmoeting met de media. Aansluitend is er in de 
grote zaal van het museum een officiële lunch. Deze gaat gepaard met het uitbrengen van een toast en 
enkele tafelredes. Tijdens deze lunch is gesproken over de onderlinge samenwerking op het gebied van 
economie, cultuur en toerisme. Ook de uitnodiging die burgemeester J. Heijmans van zijn collega van 
Hangzhou gekregen heeft om van 11 tot 14 oktober 2012 deel te nemen aan de Mayors Sister 
Conference 2012 in Hangzhou is besproken. Hierover is afgesproken dat de Weerter delegatie dan ook 
een dag het district Yuhang bezoekt. Omstreeks 14.15 uur wordt afscheid van de Yuhang delegatie 
genomen en gaan ze met eigen vervoer naar Amsterdam.  
 
Vervolgstappen 
 
Van 11 tot en met 14 oktober 2012 neemt een Weerter delegatie onder leiding van burgmeester J. 
Heijmans deel aan de Internationale Mayors Sister Conference 2012 in de stad Hangzhou. Deze heeft  
als thema “City and Leisure”. De deelnemende gemeenten krijgen de gelegenheid om in een video van  
60 seconden hun (bijzondere) ideeën over stad en vrije tijd uit te dragen. 
In totaal worden ruim 200 deelnemers uit circa 15 landen en zo’n 30 steden verwacht. 
 
Eind dit jaar is het 3 jaar geleden dat we gestart zijn met het leggen van contacten met Yuhang district of 
Hangzhou city. Afgesproken is dat we eind 2012 via een evaluatie de balans op maken om te kunnen 
onderbouwen of er voldoende toekomstperspectief te verwachten is in het voortzetten van de aangegane 
relatie met Yuhang. 
 
Dit verslag wordt toegezonden aan de Consul-Generaal in Shanghai, de Commissaris van de Koningin in 
de provincie Limburg, de voorzitter van de Kamer van Koophandel Limburg, de directeur van de 
Investeringsbank Liof, de Limburgse Werkgevers Vereniging, de voorzitter van MKB-Limburg, het China-
platform Limburg evenals de burgemeesters van Bree en Maaseik. 
 
 
 
Weert, augustus 2012 
 
Interne werkgroep China van de gemeente Weert 
 
 
 
Bijlage 
 
 

1. Foto-impressie van het bezoek van en delegatie van het district Yuhang of Hangzhou city aan  
Weert. 
 

2. Gespecificeerd kostenoverzicht. 
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I Foto-impressie van het bezoek van en delegatie van het district Yuhang of  
Hangzhou city aan Weert 

  
 

 
Delegatie van Yuhang o.l.v. mr. Lou Janzhong samen met burgemeester J. Heijmans,  
loco-burgemester A. Kirkels en wethouder J. Cardinaal 
 
 

 
Vaandelgroet door stadsgilde Sinte Catharina 1480 
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Verwelkoming en kennismaking onderling tussen delegatie en  
raadsleden, Directieteam en leden werkgroep China Weert  
 
 
 

 
Officiële verwelkoming van de delegatie door burgemeester J. Heijmans 
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Uiteenzetting over Weert door loco-burgemeester A. Kirkels 
 
 
 

 
Bezoek aan Trespa international in Weert 
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Toast op de relatie Weert-Yuhang 
 
 
 

 
Officieel diner in museum De Tiendschuur 
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II Gespecificeerd kostenoverzicht 
 
 
Kostensoort Bedrag Opmerking 
Hotelkosten €   700,--  
Vervoer .   955,19  
Vertalen, adviseren 
en tolken 

. 1.069,--  

Catering 
diner/ontvangst 

. 2.462,50  

Overige kosten . 1.449,06 Huur materialen, fotograaf, 
onkostenvergoedingen e.d. 

Totaal € 6.635,75  
 
I Voorlopig financieel resultaat (nog niet alle facturen binnen) 
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VERSLAG 
 

Bezoek Weert aan China 
 

 
 

 
 

        
 
 
 
 

10 t/m 14 oktober 2012 
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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.  
Een eerste officieel kennismakingsbezoek van een delegatie van het College van B&W aan het 
stadsbestuur van Hangzhou vond in 2009 plaats. Dit was tijdens de 2de internationale Sister City Mayors 
Conference, die van 15 t/m 18 oktober in Hangzhou plaatsvond.  
 
Begin 2012 nodigde burgemeester Mr. Shao Zhanwei de burgemeester van Weert uit om deel te nemen 
aan the International Sister City Mayors Conference, die van 11 t/m 13 oktober 2012 in Hangzhou 
(provincie Jiangsu CHINA) plaatsvindt. Het college van B&W stemde op 4 juni 2012 in met het ingaan op 
deze uitnodiging.  
 
De Weerter delegatie bestond uit burgemeester J. Heijmans, wethouder H. Litjens, 
bedrijvencontactfunctionaris mevr. C. Bongers en kabinetschef T. Lemmen. Verder had de heer R. 
Jongen namens het Make-Tech platform en namens enkele Weerter ondernemers zich bij de delegatie 
aangesloten. Het verslag van zijn bezoek aan Hangzhou is als bijlage opgenomen.  
Van 11 tot 14 oktober verbleven zij in China. In China sloot ook de heer D. Adenot, general manager van  
Trepa China zich bij het gezelschap aan. 
 
Dit is het verslag van deze reis. Alvorens van dag tot dag verslag uit te brengen eerst achtergrond-
informatie over Hangzhou/Yuhang. 
 
Het verslag sluiten we af met tussentijdse resultaten en de vervolgstappen. 
 
Hangzhou 

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, met het meer West Lake 
als toeristische trekpleister. In deze stad zijn het nationaal theemuseum en het nationaal zijdemuseum 
gevestigd. Van het begin van de 12e eeuw tot de Mongoolse invasie in 1276 was Hangzhou de hoofdstad 
van China. 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 
 
Woensdag 10 oktober 
 
Deze dag staat in het teken van het vertrek naar China, waar we de volgende dag aan kwamen. 
 
Donderdag 11 oktober 
 
Om 7.30 uur landden we op Hangzhou Xiaoshan International Airport. Hier worden we opgewacht door 
onze tolk Yban die ons tijdens het verblijf in Hangzhou zal begeleiden en de chauffeur van het Yuhang 
People´s Government district. Zij brengen ons naar het Zhejiang Narada Grand Hotel gelegen in het 
centrum van Hangzhou. Daar aangekomen melden we ons voor the international Mayors Sister 
Conference 2012. Die middag brengen we een bezoek aan het beroemde West Lake. 
Om 17.00 uur worden we in de lounge van het hotel opgewacht door een medewerkster (Purple) van 
Yuhang People´s Government district. Zij begeleidt ons naar the welcoming reception. Hier worden we als 
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Weerter delegatie verwelkomd door burgemeester mr. Shao Zhanwei, deputy-mayor mrs. Tong Guili en 
deputy-mayor mr. Zhang Jianting van Hangzhou. 
Aansluitend is the welcoming banquet voor alle circa 150 officiële deelnemers aan de conferentie. 
Die avond maken we al snel kennis met andere steden waaronder Seogwipo (Korea) , Paramaribo 
(Suriname), Lund (Zweden), Dresden (Duitsland), Leeds(Engeland), Nice (Frankrijk), Cork (Ierland), 
Lugano (Zwitserland), Bern (Zwitserland), Randwick (Australië), Beit Shemesh (Israel), Baguio (de 
Filippijnen),  Anderson (USA), Kotte (Sri Lanka), Jersey (Engeland), Nadi (Fuji eilanden), Marathon 
(Griekeland) en Tallinn (Estonia). Zo ook met ambassadeurs en Consul-Generaals van enkele van  
deze landen. 
 
Tijdens het banquet hebben burgemeester J. Heijmans en wethouder H. Litjens een korte ontmoeting met 
mr. Shao Zhanwei, deputy-mayor mrs. Tong Guili en deputy-Mayor mr. Zhang Jianting. Hierbij kreeg mr. 
Shao Zhanwei een cadeau van de gemeente Weert aangeboden.  
 
Vrijdag 12 oktober 
 
Die morgen wordt in het naast gelegen Dragon Hotel de conferentie, met als hoofdthema The city and 
Leisure, officieel geopend. Alle aanwezige burgemeesters worden kort aan de conferentie voorgesteld. 
Ook wordt van elke zusterstad een korte film getoond.   
Die morgen heeft de heer Robert Jongen in het Dragon Hotel een ontmoeting met professor Tang van the 
Normal University of Hangzhou. Kort sluit burgemeester J. Heijmans hierbij aan. Robert Jongen 
presenteert onder andere een aanbod van ASML. Professor Tang is zeer geïnteresseerd in dit aanbod. 
De universiteit van Hangzhou heeft meer dan 40.000 studenten en beschikt over een 300-tal talenten die 
zij all-over-the word werkervaring willen laten opdoen.  
Aan het einde van de ochtendsessie van de conferentie wordt er tussen Lugano (Zwitserland) en 
Hangzhou en tussen Seogwipo (Korea) en Hangzhou een verzusteringsovereenkomst ondertekend 
Aansluitend wordt er een groepsfoto gemaakt van alle deelnemende burgemeesters. 
 
Na de lunch maken we kennis met de heer Didier Adenot, general manager van Trespa China, en sales 
manager David Xiao van Trespa China.  De heer Adenot zal ons de rest van de dag vergezellen. 
Die middag verlaten we de conferentie om een bezoek te brengen aan vice-mayor mr. Lou Jianzhong van 
Yuhang district. Hiervoor worden we bij ons hotel opgehaald door Purple. 
Bij aankomst bij het gemeentearchief van Yuhang worden we verwelkomd door vice-mayor Mr. Lou 
Jiangzhong en zijn staf. Buiten op het plein vóór het archiefgebouw, staat ons een spetterende show te 
wachten. Deze werd uitgevoerd door een beroemde dansgroep uit Yuhang (the Rolling Latern), een groep 
die ook onderdeel was van de opening van de Olympische Spelen in Beijing. 
In het museum krijgen we een rondleiding van de gemeentearchivaris. Zij leidt ons op hoofdlijnen door de 
geschiedenis van Yuhang. Verrast zijn we wanneer we in een ruimte komen waar op grote panelen de 
foto´s van het tegenbezoek van de delegatie van Yuhang deze zomer aan Weert zijn uitgebeeld. 
 
Na afloop van deze rondleiding worden we officieel welkom geheten. In zijn welkomstwoord geeft vice-
mayor mr. Lou Jianzhong uitleg over Yuhang, het belang van de vriendschap met Weert en de 
samenwerking tussen Yuhang en Weert. Tevens krijgen we een presentatie over Yuhang te zien. Uit het 
verhaal wordt duidelijk welke snelle en high-tech ontwikkelingen de stad kent. Zo heeft Yuhang dit jaar de 
bouw van een van de modernste metrobanen gerealiseerd. Ook burgemeester Heijmans gaat in zijn 
speech in op het belang van de samenwerking tussen Yuhang en Weert. Hij geeft aan dat we een 
delegatie vanuit het bedrijfsleven hebben mee genomen in de personen van Robert Jongen en Didier 
Adenot omdat het Weerter bedrijfsleven samen met het gemeentebestuur van Weert kansen ziet in 
samenwerking op het gebied van economie. Burgemeester Heijmans spreekt de hoop en verwachting uit 
dat hun aanwezigheid kan bijdragen tot het zetten van grotere stappen in de samenwerking tussen het 
bedrijfsleven van Weert en Yuhang. 
Vervolgens worden kado´s uitgewisseld. 
 
Aan het einde van de middag staat ons een Tour door het prachtige Yuhang te wachten die eindigt in het 
oudste stadsdeel van Yuhang. Hier vervolgen we de Tour te voet en bezoeken we enkele pittoreske 
winkeltjes en ander historische bezienswaardigheden van Yuhang, waaronder de 2000 jaar oude Guang 
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Ji Bridge. Die avond hebben we een officieel diner in een wel heel bijzonder restaurantje in dit oude deel 
van Yuhang. Hier ontvangt burgemeester Heijmans ook het kado voor de stad Weert. Tijdens het diner 
wordt veel praktische informatie uitgewisseld. 
 
Die avond nemen we afscheid van mr. Lou Jianzhong en zijn staf en van de heer Adenot en worden we 
terug gebracht naar ons hotel in Hangzhou. 
 
Zaterdag 13 oktober 
 
Op zaterdagmorgen worden we al vroeg bij het hotel opgehaald en brengen bussen alle 
conferentiedeelnemers naar the Santaimengji Lawn. In dat prachtige park, niet ver van het befaamde 
West Lake, (her)plant elke burgemeester een vriendschapsboom. In 2009 hebben toenmalig 
burgemeester J. Niederer en toenmalig wethouder S. Strous hier de Weerter boom geplant.  
Aansluitend start de Tour naar Longmen Town, een museumstadje gelegen aan de Shanxi rivier, ruim 
anderhalf uur buiten het centrum van Hangzhou city. Dit oude stadje kent nog de typische architectuur uit 
de Ming en de Qing dynasties. De conferentiedeelnemers werden door een gids rondgeleid. 
Tegen de avond zijn we terug in Hangzhou centre. We gaan via een boottocht over het West Lake naar 
het slotdiner van de conferentie. De burgemeesters zitten bij dit diner weer gezamenlijk aan tafel met de 
bestuurders van Hangzhou. Na afloop van het diner zijn we speciale gasten bij the Hangzhou Fireworks 
Show, een mega vuurwerkshouw van circa 3 kwartier op het water van het West Lake. Naar verluidt 
bezochten ruim 700.000 mensen deze show. Naast de burgemeesters woonden vele andere Chinese 
hoogwaardigheids-bekleders deze show als speciale gasten bij. 
 
Eind van de avond nemen we in het hotel afscheid van onze tolk Yban en van Purple en bereiden we ons 
voor op de terugreis naar Nederland. 
 
Zondag 14 oktober 
 
Deze dag staat volledig in het teken van de terugreis naar Nederland. Rond 10.00 uur worden we in ons 
hotel opgehaald en naar Hangzhou Xiaoshan International Airport gebracht. Even na het middaguur 
vliegen we vanaf Hangzhou richting Nederland, waar we vroeg in de avond op Schiphol landen. 
  
Resultaten 
 
Samenwerking 
Zowel het bestuur van het district Yuhang als ook dat van Hangzhou city staan open voor samenwerking 
met Weert. Dit bezoek heeft dat opnieuw bevestigd. De openingen daartoe zijn tijdens het bezoek volop 
gemaakt. Een volgende stap om te komen tot een duurzame samenwerking, is een verzustering met 
Yuhang. Mr. Lou Jianzhong heeft in zijn brief van 14 november 2012 aangegeven dat de tijd rijp is om tot 
een officiële verzustering over te gaan. Hij stelt voor om de voorbereidingen alvast op te starten. 
 
Onderwijs 
The Normal University of Hangzhou is zeer geïnteresseerd in een uitwisseling van studenten met 
Nederland en in het bijzonder met de regio Weert. Tevens ziet de universiteit mogelijkheden om 
technische talenten uit het Shanghai Delta gebied de aankomende hoogwaardige functie’s bij ASML te 
laten invullen. De universiteit kan daarbij gebruik maken van haar grote netwerk met de overige 
universiteiten in dit oostelijk deel van China. De komende maanden zullen professor Tang en de heer 
Robert Jongen hierover intensief en rechtstreeks met elkaar communiceren. 
 
Economie 
De heer Robert Jongen ging niet alleen via de universiteit van Hangzhou op zoek naar de beste technici 
voor ASML, ook legde hij contacten met diverse Chinese bedrijven, die naar verwachting een vervolg 
krijgen. 
Ook de deelname van mr. Didier Adenot van Trespa China aan ons bezoek aan Yuhang had een positief 
effect. De persoonlijke kennismaking tussen vice-mayor mr. Lou en mr. Adenot heeft ertoe geleid dat er 
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rechtstreekse vervolgcontacten volgen. Zoals bekend kunnen buitenlandse ondernemers in China zonder 
de overheid onvoldoende voet aan de grond krijgen.  
Een vervolgstap is om zowel in Weert als ook in Yuhang te laten analysen wat de internationale 
ervaringen en de ambities van het bedrijfsleven zijn om over en weer zaken met elkaar te doen. Maar ook 
om te bepalen waar overeenkomsten en kansen liggen op het gebied van bedrijvigheid (investeringen, 
kennis, marktuitbreiding, partnerships enz). 
 
Verder rendement 
Tijdens de vele gezamenlijke activiteiten is er, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau, gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om te netwerken. We hebben een groot aantal internationale bestuurders en 
andere vertegenwoordigers ontmoet uit 15 Landen. Er zijn persoonlijke contacten gelegd die in de 
toekomst waardevol kunnen zijn. Middels een follow-up (o.a. toezenden van foto’s en/of contacteren via 
Social Media) worden deze contacten ‘warm’ gehouden. Als gevolg van de conferentie hebben we 
bovendien op hoog niveau directe ingangen in de 28 steden die aan de conferentie hebben deelgenomen. 
Daarnaast zijn we via de staf van mr. Lou in contact gekomen met vertegenwoordigers van de provincie 
Zhejiang. Deze kennismaking zal bij een verdere samenwerking een positief effect hebben.  
 
Media-aandacht 
De Chinese media heeft veel aandacht aan de deelnemers van de conferentie besteed. Diverse 
interviews vonden plaats. Burgemeester Heijmans heeft enkele interviews met de schrijvende pers 
gegeven. Zo stonden alle burgemeesters in de krant van Hangzhou vermeld. 
 
Vervolgbezoeken 
Vice-Mayor Lou Jianzhong staat open voor een jaarlijkse ontmoeting met Weert, over en weer. Hij wordt 
hierin gesteund door het stadsbestuur van Hangzhou waaraan hij verantwoording verschuldigd is. 
Mr. Lou heeft kennis genomen van de kwaliteiten van onze schutters en is zeer nieuwsgierig naar het 
programma van Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) op zondag 7 juli 2013 in Stramproy. 
Zoals bekend heeft burgemeester J. Heijmans tijdens zijn bezoek in maart 2012 zijn collega uit Yuhang 
reeds uitgenodigd om de viering van 600 jaar stad in 2014 bij te wonen. 
 
Kosten 
 
De gemeenteraad heeft middels de TILS-lijst kennis genomen van de geraamde kosten van dit bezoek 
aan Hangzhou, zijnde indicatief € 10.000,=. Aangezien het hier een conferentie betreft worden deze 
kosten worden zoveel als mogelijk gedekt uit de opleidingsbudgetten die voor de deelnemers gelden. 
 
De totale uitgaven betrekking hebbende op het bezoek aan Hangzhou bedragen € 10.831,42. 
Een specificatie van de kosten is in bijlage IV opgenomen. 
 
Vervolgstappen 
 
Het is inmiddels 3 jaar geleden dat we gestart zijn met het leggen van contacten met Yuhang district of 
Hangzhou. Dit met als doel om een hechte samenwerking tussen de beide steden op gang te brengen 
toewerkend naar een officiële verzustering tussen Yuhang en Weert. 
Mede als gevolg van het vertrek van de burgemeesters in Yuhang, Hangzhou en Weert zijn de contacten 
vanaf eind 2010 op een lager pitje komen staan. Sinds begin dit jaar zijn de contacten geïntensiveerd en 
bood 2012 enkele uitgelezen kansen om de onderlinge betrekkingen aan te halen. Niet alleen door 
deelname aan de Int’l Sister City Mayors’ Conference in Hangzhou maar ook het kennismakingsbezoek 
van burgemeester Heijmans in maart 2012 aan Yuhang en het tegenbezoek van een delegatie van 
Yuhang in juli 2012 aan Weert. 
Met de gemeenteraad is afgesproken dat we eind 2012 met een evaluatie de balans opmaken om te 
kunnen onderbouwen of er voldoende toekomstperspectief te verwachten is in het voortzetten van de 
aangegane relatie met Yuhang. 
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Toezenden reisverslag 
Dit verslag wordt toegezonden aan de Consul-Generaal in Shanghai, de Commissaris van de Koningin  
in de provincie Limburg, de voorzitter van de Kamer van Koophandel Limburg, het Ministerie van 
Economische Zaken c.q. Agentschap NL, het China-platform Limburg,  de burgemeesters van Bree en 
Maaseik evenals aan de heer Robert Jongen. 
 
 
 
Weert, 20 november 2012 
 
Kabinetschef Ton Lemmen 
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Bijlage I  
Fotocollage van het bezoek aan Hangzhou en Yuhang 
 

 
Officiële ontvangst Weerter delegatie bij aanvang conferentie 
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Cadeau van de stad Weert aan burgemeester mr. Shao Zhanwei 

 
Ontmoeting met prof. Tang van de Normal University van Hangzhou. 
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Officiële ondertekening verzusteringsovereenkomst tussen Hangzhou en Lugano 

 
Ontmoeting met mr. Didier Adenot, general manager van Trespa China 
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Culturele ontvangst in Yuhang 
 

 
Foto’s van bezoek Yuhang aan Weert in gemeentearchief/museum Yuhang 
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Groepsfoto t.g.v. ontvangst Weerter delegatie in Yuhang 
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Loco-burgemeester mr. Lou Jianzhong en burgemeester J. Heijmans voor 2000 jaar oude 
Guang Ji Bridge (Yuhang).  
 

 
Burgemeester J. Heijmans neemt het cadeau van Yuhang district in ontvangst. 
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Planten van de vriendschapsboom Weert door burgemeester J. Heijmans samen met  
burgemeester mr. Shao Zhanwei en loco-burgemeester Tong Guili van Hangzhou 
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II Gespecificeerd kostenoverzicht 
 
 
 
Kostensoort 
 

 
Bedrag 

 
Toelichting 

 
Reiskosten 
 

 
€ 6.937,68 

 
Tickets  

 
Visa 
 

 
.      522,80 

 

 
Verblijfskosten 

 
.    1.038,15 

 
Hotel, kosten tolk in China en kleine kosten 
in China 
 

 
Vertalingen, visitekaartjes, 
presentjes e.d. 
 

 
.    1.126,54 

 

 
Promotiefilm Weert 

 
.    1.206,25 

 
Nederlandse en internationale versie 
(Engels gesproken en Chinees ondertiteld) 
 

 
Totaal 

 
€ 10.831,42 
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Bijlage III Reisverslag Robbert Jongen 
 
Deelnemers : Burgemeester Heijmans, wethouder Litjens, Ton Lemmen en Carine Bongers 
(medewerkers van de gemeente Weert). 
  
Doelen reis :  
 - Zoeken naar goede techneuten met universitaire opleiding voor high tech bedrijven zoals ASML    
   (hierover zijn concrete afspraken gemaakt). 
 - Zoeken naar B2B mogelijkheden voor bedrijven uit deze streek zoals de Make Tech platform leden  
   en andere bedrijven.  
 
10/10 : Vertrek 
 Overlegd met Burgemeester Heijmans dat hij ons initiatief steunt en dit ook zal doen tijdens de reis. 
 
11/10 : Aankomst Hangzhou 
Officiële receptie conferentie zustersteden van Hangzhou bijgewoond, foto's gemaakt en afspraken 
geregeld voor vrijdag. 
  
12/10 : s'-Ochtends even bij de opening van de conferentie geweest, daarna presentatie van Stultjens 
Recruitment laten zien aan Professor Tang  (en een moeilijke Chinese naam), uitgelegd wat we precies 
willen. Deze professor was geregeld door de overheid.  Burgemeester Heijmans is even uit de conferentie 
gelopen om zijn steun te betuigen voor ons initiatief (dat helpt hier enorm). Vervolgens ben ik naar de 
Normal University van Hangzhou gegaan hier worden enorm veel richtingen gedoceerd (kunst , 
medicijnen, health science en de harde wetenschappen), de uitvinder van de site Alibaba (B2B) komt ook 
van deze universiteit. Deze professor geeft psychologie en is dus alleen een interface (dit staat ook op zijn 
kaartje: co-operation and exchange), hij gaat voor ons op zoek naar geschikte collega's in de harde 
wetenschappen.  
Deze universiteit heeft meer dan 40 000 studenten op een campus en is overweldigend, bovendien is 
alles groen en modern en zou ook in Amerika kunnen liggen.  
In onze presentatie stond ook een andere universiteit in Hangzhou. 
 
13/10 : Deelgenomen aan omlijstend programma conferentie, dat bestond uit het volgende : 
- Planten vriendschapsboom Weert in het West Lake Park, bezoek historic ancient town zo'n 60 km ten 
ZW van Hangzhou. Vervolgens was er ter ere van de vriendschapssteden een zeer groot vuurwerk. 
- Naast de vraag aan Professor Tang heb ik ook de aan ons toegewezen contactpersoon "Purple" 
gevraagd om parallel ook actie te ondernemen. In China is alles erg hiërarchisch en kom je alleen in 
contact met andere stakeholders met hulp van de (lokale) overheid, "Purple" is van de overheid en dat 
helpt dus enorm.  Verder heb ik met Burgemeester Heijmans afgesproken dat we samen nog een brief 
schrijven naar professor Tang, om nogmaals te laten zien dat het initiatief met de studenten ook door de 
gemeente Weert wordt ondersteund. 
-´s-Avonds hebben we onze toegewezen contactpersonen van de overheid bedankt met "cadeautjes" om 
de relatie zeer goed te houden voor het vervolg. 
 
14/10 
- Vanochtend op de weg naar het vliegveld weer gesproken met "Purple" en nogmaals uitgelegd wat we 
precies willen, en gevraagd om contact te houden met Professor Tang over de voortgang, Purple vertelde 
me dat ik even moet wachten op antwoord van Professor Tang (komt waarschijnlijk eind van deze week). 
De communicatie voor dit onderwerp is dus een vierhoek : Purple; Professor Tang; Gemeente Weert en 
JIM, waarbij JIM het middelpunt is. 
In de loop van komende week ga ik video´s en meer presentaties over sturen via dropbox, we transfer 
o.i.d. omdat Youtube en Google niet werken in China, het flow-diagram van de procedure wil ik ook graag 
sturen zodat duidelijk is hoe dat we werken. 
 
Robbert Jongen 
 

 












