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Als bijlage leest u het uitvoeringsplan lokale inbedding Ring van Europese IJzersteden.  
 
Dit uitvoeringsplan geeft een toelichting op de verhoging van het bedrag voor de Ring van Europese 
IJzersteden tot € 30.000,00 met ingang van 2018 zoals aangegeven in de Voorjaarsnota. Deze wordt 
tijdens de raadsvergadering op 06 juli besproken.  
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1. Inleiding 
 

Op 30 juni 2005 is de gemeente Oude IJsselstreek lid geworden van de Ring van Europese 
IJzersteden. Deze internationale vereniging heeft op dit moment 18 leden in 11 verschillende 
Europese landen. Dit zijn: 
Noorwegen Øvre Eiker  Oekraïne Donetsk, Ivano Frankivsk 
Finland  Mynämäki  Tsjechië Lipnik nad Becvou 
Rusland Ulyanovsk  Duitsland Kolbermoor, Stolberg, Friesoythe, Olbernhau 
Frankrijk Arles-sur-Tech  Oostenrijk Ybbsitz, Bad Hall 
Spanje  Campdevánol  Italië  Pratovecchio Stia, Bienno, Acireale  
Nederland Oude IJsselstreek 
 

 
 
 
Drijfveer voor het lidmaatschap van deze vereniging was de mogelijkheid om samen te werken met 
andere Europese steden/gemeenten die een cultuurhistorische verbondenheid hebben met ijzer en 
ijzerproducten. Ieder jaar wordt in een van de steden van de Ring  een jaarvergadering  gehouden 
waarbij de toekomstplannen worden besproken. Uitwisseling van kennis en ervaring , luisteren, leren, 
inspiratie en ontmoeting zijn belangrijke peilers van deze jaarvergadering , die steeds in een andere 
deelnemende gemeente wordt georganiseerd.  Gemeente Oude IJsselstreek was in 2010 gastheer 
van deze jaarvergadering. 
 
Doel: 

1. De vereniging leidt tot verbindingen tussen (ambachtelijke) vaklieden, kunstenaars, politici, 
verenigingen, onderwijs en bedrijven;  

2. Het lidmaatschap stelt de gemeente in staat om internationale ervaringen te delen, culturele 
overeenkomsten en - verschillen te delen en deel te nemen in projecten die voor onze 
gemeente van belang zijn. Het ijzer verbindt en geeft kansen om gemeenschappelijke 
belangen vanuit de sociaaleconomische, educatieve, culturele en toeristische invalshoek op te 
pakken; 
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3. Een gezamenlijke aanpak en samenwerking is belangrijk voor de projectsubsidies die bij de 
EU worden ingediend. Daarnaast is het van belang om ook de andere kansrijke vormen van 
samenwerking te onderzoeken en te gebruiken; 

4. Belangenorganisaties, kunstenaars, ondernemers en groepen geïnteresseerde burgers 
worden betrokken bij de stedenband. 

5. Kinderen interesseren voor technische beroepen basis onderwijs en voortgezet onderwijs. 
6. De verbinding maken tussen oude techniek en nieuwe techniek. 

 
 

2. Hoe willen we invulling geven aan het lidmaatschap? 
 

De afgelopen periode is nagedacht over invulling van het lidmaatschap van de Ring. Er is een 
collegevoorstel en memo gemaakt die in januari 2015 via een informerende raadsrotonde werden toegelicht 
en besproken met de raadsleden.  Tijdens deze informerende raadsrotonde werd via presentaties door 
verschillende personen, een informatieve toelichting gegeven op de memo van oktober 2014. 
Geconcludeerd is dat de maakindustrie en het thema ijzer historisch gezien erg belangrijk zijn voor 
onze regio. Op dit gebied zijn meer verbindingen mogelijk; er is meer uit de Ring, als middel daartoe, 
te halen. Afgesproken werd hoe de Ring lokaal beter kon worden ingebed. Hoe zoeken we de 
meerwaarde? Dit uitvoeringsplan is de uitkomst van deze verkenning.  
 
Om de genoemde doelen lokaal te realiseren hebben we bij 3.2 en 3.3 een opsomming gegeven van 
de activiteiten. We richten ons hierbij met name op: 

1. cultuur in verbinding met erfgoed; 
2. educatie/ scholing/ onderwijs; 
3. economie en werkgelegenheid; 
4. toeristische routes rond ijzer en industrie; 
5. maatschappelijke participatie 

 

3. Hoe willen we onze doelstellingen bereiken? 
 

We willen meer inhoud geven aan ons lidmaatschap van de Ring van Europese IJzersteden, dan 
alleen deelnemen aan de jaarvergadering. Samen met samenwerkingspartners uit onze gemeente is 
een uitvoeringsplan lokale inbedding van de Ring opgesteld. Aan de hand van dit uitvoeringsplan 
gaan we activiteiten ontplooien op het gebied van:   

- Het onder de aandacht brengen van het netwerk Ring van Europese IJzersteden bij onderwijs, 
inwoners en bedrijven in de gemeente; 
 

- Verbinding van de historie van ijzer met onderwijs, economie, toerisme, kunst en cultuur. 
 

 
3.1  Wat doen we internationaal?  

• We nemen deel aan de jaarlijkse vergadering en van de Ring van Europese IJzersteden. 

• In dat kader onderhouden we het stedennetwerk. 

• Als voor maatschappelijke vraagstukken een partner gemeente behoefte heeft aan kennis of 
kennisuitwisseling reageren we daar positief op.  

• DRU Industriepark is ankerpunt in het project European Routes of Industrial Heritage (ERIH). 
Dit betreft voornamelijk PR en marketing. Het ankerpunt is verplicht tot het uitzetten van 
regionale routes. Zie verder ad 3.3 IJzerroute. 

• Mogelijkheid benutten om EU projecten te initiëren / financieren. 

• De smid die namens Oude IJsselstreek deelneemt in het uitvoeringsplan is contactpersoon 
voor het netwerk Internationaler Fachverband Gestaltender Schmiede (IFGS). Deze smid 
geeft feed back over zaken die van belang zijn voor het uitvoeringsplan. 

• De samenwerkingspartners organiseren gezamenlijk 1x per 4 jaar een “heavy metal festival” 
(voor het eerst in 2021). Dit festival heeft ook een nationaal en regionaal / lokaal karakter. 

• Gemeente Oude IJsselstreek biedt in de jaarvergadering van de Ring in oktober 2017 aan om 
in 2021 gastheer voor de jaarvergadering Ring van Europese IJzersteden te zijn. 
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3.2  Wat doen we nationaal?   
• De smid die namens Oude IJsselstreek deelneemt in het uitvoeringsplan is contactpersoon 

voor het netwerk Nederlands Gilde voor Kunstsmeden (NGK). Belangrijk hierbij is het onder 
de aandacht brengen van het lidmaatschap en activiteiten van Oude IJsselstreek in de Ring. 
De smid geeft feed back over zaken die van belang zijn voor het uitvoeringsplan. 

• Onder de aandacht brengen van ijzer gerelateerde evenementen, die op andere plekken in 
Nederland georganiseerd worden, bij onze inwoners en partners in de Ring. 
 
 

3.3  Wat doen we lokaal / regionaal?  
Algemeen: 

• Regionaal en Euregionaal onderzoeken we of er andere samenwerkingspartners in de 
Achterhoek en het Duitse grensgebied te vinden zijn op het gebied van metaalbewerking. 

• We stimuleren het opzetten van een netwerk met specialisten in de metaalambachten. 

• Economie en werkgelegenheid wordt nog verder uitgewerkt. Hierover zal overleg gevoerd 
worden met onze beleidsadviseurs economie en het bedrijfsleven/ maakindustrie (wellicht ook 
met het bedrijfsleven van onze partnergemeenten). 

• Inventariseren van succesvolle maatschappelijke projecten bij lidgemeenten in de Ring en 
onderzoeken of deze ook toepasbaar zijn in Oude IJsselstreek. 
 
Concreet: 

• De IJzerroute wordt in een app geupdate als autoroute (regionaal) en als fietsroute (lokaal). 
Waar mogelijk wordt de route gecombineerd met Schabraqmeubilair en kunstwerken 
OerKracht. Zie verder ad 3.1 DRU Industriepark.   

• We ondersteunen de aandacht van de jeugd voor techniek en technische ambachten. Hierbij 
wordt in eerste instantie gedacht aan de volgende spelers c.q. organisaties; Anton 
Tijdinkschool, ICER, de koperslager, de smid, het Almende College Isala Technasium, 
Nederlands IJzermuseum, Breekijzer, de kinderuniversiteit (onderdeel van het Leonardo da 
Vinci project) en basisonderwijs (Wijzer door IJzer) 

• In het eerste jaar, 4x een techniek dag in ICER. 3x voor jongeren (van basisonderwijs t/m 
voortgezet onderwijs) en 1x voor volwassenen. Voor deze dagen moet een plan uitgewerkt 
worden door de hierboven onder bullit zes genoemde personen en organisaties. 

• Opstellen van een promotie- en marketingprogramma (inclusief communicatie- en 
informatiestrategie). Het bedrijfsleven, onderwijs en inwoners informeren over activiteiten in 
het kader van de Ring 
 
 

3.4  Evaluatie van het uitvoeringsprogramma 
• Ieder jaar evalueren we het uitvoeringsplan op effect en resultaat. Op basis hiervan passen 

we de planning en / of het uitvoeringsplan voor de komende jaren aan. Het college en de 
gemeenteraad worden jaarlijks over de evaluatie geïnformeerd. 
 

 

4. Met wie werken we samen? 
 
Inhoud geven aan het lidmaatschap kunnen we als gemeente niet alleen. Hiervoor is samenwerking 
nodig met diverse partijen zoals ambachtslieden, onderwijs, ICER, Nederlands IJzermuseum en 
ondernemers. Belangrijk is dat we van elkaar weten wat onze rollen zijn en wat we van elkaar kunnen 
verwachten. Met een aantal partijen is hierover overleg gevoerd en is gekomen tot de volgende 
verdeling: 
 
 

1 ICER • Ondersteunend, meedenkend, faciliterend.  

• Activiteiten vanuit de Ring  kunnen leiden tot 
dynamische programmering  van activiteiten bij ICER. 

2 Nederlands IJzermuseum • Voorlichtend, educatief, organiserend.  

• Belichting van de functie van metaal van verleden naar 
toekomst inclusief het belang van de regio hierin.  

• Inzet van vrijwilligers.  
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3 Breekijzer • Is betrokken bij en neemt deel aan onderdelen in het 
uitvoeringsplan.  

4 Specialisten in 
metaalambachten 

• Contactpersoon in diverse netwerken. 

• Initiërend, ondersteunend, uitvoerend aan onderdelen 
uit het uitvoeringsplan.  

5 Gemeente • Coördinerend, faciliterend, initiërend.  

• De gemeente is lid van de Ring van Europese 
IJzersteden. 

6 Onderwijs • Basisonderwijs (verloopt via ICER en NIJM). 

• Almende College: internationalisering projecten 
Almende College: Technasium Isala 

• Voortgezet onderwijs, Anton Tijdinkschool, 
Graafschapcollege. Hiermee gaan we nog in gesprek. 

7 Bedrijfsleven • Er kunnen nieuwe partners aansluiten. Hierover gaan 
we nog met het bedrijfsleven in gesprek.  

8 VVV/Achterhoek 
Toerisme 

• Promotioneel. 

• Samenwerking in samenstellen van arrangementen. 
 
 
 

5. Wat mag het kosten? 
 

Het huidige budget is afgestemd op deelname aan de jaarvergadering van de Ring en contributie 
lidmaatschap (totaal € 7.000,00). Om toegevoegde waarde aan ons lidmaatschap te creëren zullen er 
meer activiteiten moeten worden ontplooid. Daardoor is een verhoging van het budget noodzakelijk. 
Uit dit budget zullen de kosten voor de uitvoering van de activiteiten zoals genoemd bij punt 3 worden 
betaald. Het jaarlijks benodigd budget wordt geraamd op € 30.000,00. 
 
In 2021 wil Oude IJsselstreek de jaarvergadering in combinatie met een “heavy metal festival” 
organiseren. Voor dat jaar zal er een specifieke begroting moeten worden opgesteld.  
 

 
6. Vervolgacties 

 
Uitvoering van het uitvoeringsplan zal worden opgepakt door een projectgroep die bestaat uit 
afgevaardigden van de deelnemende partijen. De leden van de projectgroep stemmen de uitvoering 
met elkaar af en overleggen tweemaandelijks over de resultaten en de voortgang. Op basis van 
ervaring zal in de toekomst een definitieve frequentie van vergaderen worden vastgesteld. De 
gemeente Oude IJsselstreek faciliteert de bijeenkomsten van de projectgroep. 
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