
  

 
 
 
 

De stedenband met Varna 
 
Wereldoriëntatie 
Via alle moderne communicatiemiddelen (inclusief social media) kunnen we kennis nemen van alles 
wat er op de wereld gebeurt. Toch is die kennis vaak oppervlakkig en eenzijdig. Door sterk ‘in te 
zoomen’ op bepaalde locaties elders in Europa of andere werelddelen kan veel meer begrip worden 
verkregen voor andere landen en volkeren. Zo’n plek krijgt dan echt een ‘gezicht’ en kan onze kennis 
van, en ons begrip voor, bepaalde gebieden en situaties sterk verbeteren en verdiepen. 
Een dergelijke ‘uitvergroting’ kan plaatsvinden op lokaal niveau via het aangaan van een stedenband 
met een voor ons interessante stad elders in Europa of in een ander deel  van de wereld. 
Ook de gemeente Dordrecht heeft ten behoeve van de wereldoriëntatie van haar burgers gekozen 
voor het fenomeen ‘stedenbanden’. 
 
Organisatiestructuur 
Zo bestaat er een stedenband met de stad Varna in Bulgarije. Een band die in 2001 door de beide 
steden is geformaliseerd. Daarbij is aan Dordtse zijde gekozen voor een organisatiestructuur waarbij 
de contacten lopen via de gemeente (en meer recent deels ook via de regio Drechtsteden). De 
gemeente wordt daarin bijgestaan door een stichting van vrijwilligers, met een beperkte betaalde 
ondersteuning. Deze constructie vraagt om een intensieve samenwerking en afstemming tussen 
overheid (gemeente/ regio) en stichting. 
 
Hoofdelementen 
In oorsprong ligt de kern van zo’n relatie tussen twee gemeenten  bij de culturele uitwisseling. Het 
gaat daarbij om de cultuur in de breedste zin van het woord. De lokale bevolkingen worden 
uitgenodigd elkaar te leren kennen en waarderen op vele aspecten van de samenleving: historie, 
religie, maatschappelijke verhoudingen en –opvattingen, muziek, beeldende kunst, sport, onderwijs, 
etc. 
 
Gelet op het toch nog altijd manifeste verschil in welstand tussen beide stedelijke bevolkingen, wordt 
een tweede hoofdelement van intergemeentelijk contact gevormd door de ondersteuning vanuit 
Dordrecht van  sociaal-maatschappelijke projecten in Varna. 
 
Tegenwoordig geldt daarnaast ook de behoefte aan zakelijke contacten.  Als belangrijke sectoren 
kunnen worden genoemd de ICT-branche, de productie van en handel in auto-onderdelen, de brede 
maritieme sector, met onder meer scheepsbouw en transport, en vooral ook de toeristische sector 
(Varna viert in 2021 een volle eeuw promotie van de stad als vakantiebestemming). 
  
Belangrijk is om vast te stellen, dat er tussen bovengenoemde drie hoofdelementen ook een 
duidelijke onderlinge verwevenheid bestaat. Zo worden onder meer zakelijke verbindingen 



  

 
 
bevorderd door culturele uitwisselingsprojecten, en kunnen sociaal-maatschappelijke projecten 
mede vanuit het bedrijfsleven worden ondersteund. 
 
Rolverdeling 
Bij de economische relaties binnen de stedenband ligt het primaat bij de betrokken overheden en de 
geïnteresseerde bedrijven. De stichting heeft hier een aanvullende, ondersteunende en via de 
andere hoofdelementen een randvoorwaarden-scheppende rol. Zo kan de stichting betrokken 
partijen van informatie voorzien over maatschappij en cultuur. Ook kan de stichting bijvoorbeeld een 
rol spelen bij facilitering van stageplaatsen. 
 
De rol van de stichting ligt toch vooral op de bijdragen aan culturele en sociaal-maatschappelijke 
initiatieven en projecten, in samenwerking met de gemeente Dordrecht (en de regio Drechtsteden).  
De veelheid aan potentiële onderwerpen binnen deze hoofdelementen vraagt om een veelzijdig 
samengesteld stichtingsbestuur, zowel naar achtergrond en belangstelling als naar leeftijdsopbouw. 
Daarnaast dient (verder) te worden gewerkt aan een breed/ veelzijdig netwerk van deskundigheden 
op de vele relevante deelterreinen; deskundigheden die effectief kunnen worden ingezet. Dit draagt 
tevens bij aan de verbreding van het draagvlak voor de stedenband in de lokale samenleving. 
 
Opdracht        
De opdracht voor de stedenband (zowel voor de gemeente als voor de stichting) is om te werken aan 
een groeiende kennis in beide steden (en regio’s) van het bestaan van de stedenband, en aan een 
groeiende participatie van alle bevolkingsgroepen aan de initiatieven en activiteiten die uit deze 
relatie voortvloeien. Zulks in het kader van de eerdergenoemde wereldoriëntatie. 
Naast de stedenband tussen Dordrecht en Varna bestaat er tussen Nederland en Bulgarije alleen een 
(nauwelijks actieve) relatie tussen Rotterdam en Burgas. Daarom moet ook zeker gebruik worden 
gemaakt van het unieke karakter van onze stedenband.  
Ook de ambassades van Bulgarije in Nederland en van Nederland in Bulgarije worden hier actief bij 
betrokken, zowel inhoudelijk als financieel. Deze instanties kunnen ook adviseren over, en 
bemiddelen bij, het verkrijgen van bijdragen uit landelijke en/of Europese budgetten. 
De relaties van het stichtingsbestuur met zowel de Bulgaarse ambassadeur in Den Haag als de 
Nederlandse ambassadeur in Sofia zijn zeer vriendschappelijk. Beide ambassades (ambassadeurs) 
blijken graag bereid om zich voor de stedenband in te zetten. 
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