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Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering: 18 december 2008  
 
Onderwerp: Evaluatie en voortzetting lidmaatschap Ring van IJzersteden  
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Kennis nemen van de bevindingen van 3 jaar lidmaatschap van de Europese Ring van IJzersteden. 
2. Het lidmaatschap van de Ring actief voortzetten. 
 
 
Inleiding 
 
Onze gemeente is in 2005 lid geworden van de Europese Ring van IJzersteden. We zijn lid 
geworden omdat we onze historie met ijzer nu en in de toekomst willen verbinden met kunst- 
en cultuurbeleving in brede zin en met onze lokale en regionale vrijetijdseconomie.  
De Ring van IJzersteden was de afgelopen drie jaar een goed platform voor contacten, 
uitwisseling van ideeën en voor concrete gezamenlijke activiteiten. 
Van begin af aan hebben wij de initiatiefnemers voor het IJzermuseum in onze gemeente 
betrokken bij de bijeenkomsten van de Ring. 
Samen met Stadt Isselburg hebben we zo in 2007 Oer-Kracht kunnen organiseren. Deze 
grootse tentoonstelling van ijzer- en metaalkunstwerken langs de boorden van de Oude IJssel 
heeft ruim 70.000 bezoekers getrokken! Een groot succes voor iedereen die aan de 
tentoonstelling heeft meegewerkt en een uitstekende profilering van onze gemeente rond het 
thema cultuurhistorie.  
Uit de tentoonstelling hebben wij kunstwerken aangekocht. Deze kunstwerken maken 
verspreid in de gemeente blijvend deel uit van ons kunst- en cultuuraanbod.  
Oer-Kracht is inmiddels een reizende tentoonstelling binnen de Ring. Mogelijk dat Oer-Kracht 
over vier jaar weer terug is in onze gemeente om daarna weer verder te gaan. 
Wij willen graag doorgaan als actief lid van de Europese Ring van IJzersteden en we hebben 
daar ook ideeën over. Wij vinden dat de Ring uitbreiding zou kunnen krijgen bijvoorbeeld naar 
Scandinavië en Groot-Brittannië. Mynämäki in Finland is al lid van de Ring. Wij vinden ook 
dat de Ring een toekomstvisie zou moeten ontwikkelen en wij willen daar graag bij helpen.  
Het is de bedoeling om de jaarvergadering van de Ring in 2010 in onze gemeente te houden 
rond de Cultuurfabriek DRU en het IJzermuseum. 
Vanaf de oprichting van de Ring in 2001 zijn de jaarvergaderingen gehouden in Gniew 
(Polen), St. Clair sur Epte (Frankrijk; geen lid), Stolberg (Duitsland), Bad Hall (Oostenrijk), 
Stia (Italië), Ybbsitz (Oostenrijk) en Friesoythe (Duitsland). In 2009 is de jaarbijeenkomst in 
Kolbermoor (Duitsland). 
 
 
Samenvatting 
 
De gemeente is drie jaar lid van de Europese Ring van IJzersteden. Tijd om terug te kijken. 
Er zijn in die tijd veel (internationale) contacten gelegd en ideeën uitgewisseld. Samen met 
Stadt Isselburg is Oer-Kracht georganiseerd. Een tentoonstelling van ijzer- en 
kunstsmeedwerken langs de Oude IJssel.  
Die tentoonstelling heeft ruim 70.000 bezoekers getrokken. Een aantal kunstwerken heeft 
verspreid over de gemeente een vaste plek in ons cultuuraanbod gekregen.  
De gemeente ziet mogelijkheden om meer landen bij de Ring te betrekken en wil helpen bij 
het ontwikkelen van een toekomstvisie.  
Er zijn plannen om de jaarvergadering van de Ring in 2010 in onze gemeente te houden rond 
de Cultuurfabriek DRU en het IJzermuseum.    
 
Meetbaar effect 
 
Wij werken graag over de grens samen; dat gebeurt binnen de Ring. Wij willen een krachtige 
plattelandsgemeente zijn met een sterk cultureel en recreatief aanbod van voorzieningen; 
actieve deelname aan de Ring levert een bijdrage aan het realiseren van die doelstelling. 



Argumenten 
 
1.1 Drie jaar lidmaatschap van de Europese Ring van IJzersteden levert een positief 

beeld op. 
Er zijn veel internationale contacten gelegd en ideeën uitgewisseld. Niet alleen tussen 
gemeentebesturen, maar ook onder lokale vrijwilligersorganisaties. De tentoonstelling 
Oer-Kracht samen met Stadt Isselburg was een succes. Ons cultuuraanbod is verruimd 
met een aantal smeedkunstwerken verspreid over de gemeente.   

2.   
2.1 Actieve deelname aan de Ring draagt bij aan het realiseren van onze eigen 

doelstellingen. 
In het kader van OWN 2020 investeren wij in een krachtige plattelandsgemeente met een 
sterk cultureel en recreatief aanbod van voorzieningen. Actieve deelname aan de 
activiteiten van de Ring draagt bij aan het realiseren van die doelstelling, ondermeer door 
een gedifferentieerd aanbod van voorzieningen. 

 
 
Kosten, baten, dekking en begrotingswijziging 
 
De kosten van het lidmaatschap van de Ring bedragen € 1.000,- per jaar en zijn structureel 
opgenomen in de begroting. 
 
Uitvoering 
 
Communicatie: 
Ons lidmaatschap van de Europese Ring van IJzersteden zal worden vermeld op de 
internetsite van de gemeente, met een link naar de site van de Ring. 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 

 


