
Bezoek gemeente Weert

aan zusterstad Yuhang district of
Hangzhou Ghina
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lnleiding
De stad Weert onderhoudt sinds 2009 een vriendschapsrelatie met de Volksrepubliek China, in het

bijzonder met de stad Hangzhou. Deze betrekkingen hebben in maart 2013 geleid tot een officiële
verzustering tussen de gemeente Weert en het district Yuhang van de stad Hangzhou.
Deze verzustering is in mei 2018 met 5 jaar verlengd. Het doel is samenwerking bevorderen op de

terreinen van economie, cultuur, ondenruijs, sport en toerisme. Deze samenwerking krijgt onder meer

vorm doordat de besturen van beide partners elkaar met regelmaat over en weer een bezoek

brengen. Dit verslag is bedoeld om een beeld te schetsten van het (werk)bezoek van Weert aan
Yuhang dat in oktober 2018 plaatsvond.

Hangzhou / Yuhang
Hangzlrou is de hoofdstad van de oostelijke provincie Zhejiang, Volksrepubliek China. Het aantal
geregistreerde inwoners bedraagt ruim 12 miljoen. Hangzhou is één van de bekendste en

welvarendste steden van China en staat vooral bekend om de natuurlijke en groene omgeving, met
het West Lake als toeristisch trekpleister. Van het begin van de 12e eeuw tot de Mongoolse invasie in

1276was Hangzhou de hoofdstad van China. Hangzhou bestaat uit 7 districten, waaronder Yuhang,
Xiaoshan, Binjiang, Xihu en Gongshu. Het district Yuhang bestaat inmiddels uit circa 1,2 miljoen
inwoners.

Werkbezoek
Burgemeester Jos Heijmans, wethouder Geert Gabriëls, directeur René Bladder en kabinetschef Ton

Lemmen bezochten het district Yuhang van 24 llm 27 oktober 2018. Tevens sloot de heer
Verweerden de CEO van Lamoral Coatings BV uit Weert hierbij aan. Het bezoek was nodig om tot
concrete afspraken te kunnen komen m.b.t. de handelsmissie en de kunstuitwisseling vanuit Yuhang

naar Weert, die gepland stonden voor het voorjaar van 2019. Tevens had het bezoek tot doel om de

onderlinge relãtie te. onrlerhor¡clen. Het cloel van de heer Verweerden was om zakên te kunnen doen
met bedrijven in Yuhang waarbij de hulp van de overheid gewenst was om voldoende toegang tot de

Chinese markt te krijgen.

Handel smi ssie :' Chi na meefs Weert'
Als vervolg op de eerder gemaakte principe-afsprakcn ovcr dc rcturn van de succesvolle handels-

missie van 2016, maar nu van Yuhang naar Weert, moesten hierover nog concrete afspraken met het

bestuur van Yuhang district worden gemaakt. Tijdens dit werkbezoek zijn goede afspraken gemaakt
over de data, het type bedrijven waaryoor de missie succesvol kan zijn, het programma van de
handelsmissie en het uitwisselen van bedrijfsinfo. Tijdens dit werkbezoek zijn enkele van deze
bedr'rjven bezocht en is alvast met het betreffende management kennis gemaakt. Tevens is over en
weer uitleg gegeven over het economisch profiel van de regio's Weert en Yuhang en over de
handelsmogelijkheden tussen Nederland en China.

Centrale bespreking met bestuurders
en ambtelijke top van Yuhang
government
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Alibaba
Op verzoek van de burgemeester van Yuhang was een vertegenwoordiger van Alibaba én van
Cainiao Networks (de logistieke tak van Alibaba) uitgenodigd om de stand van zaken te vernemen
m.b.t. de plannen van Alibaba om te komen tot een distributiecentrum in westelijk Europa. Tijdens
deze ontmoeting heeft Alibaba melding gemaakt van de locaties in Europa die nog steeds in beeld
zijn, waaronder Luik en Weert. Tevens is gesproken over een mogelijke deelname van Alibaba aan
de a.s. handelsmissie vanuit Yuhang naar Weert.

Bespreking onder leiding van
burge mee ste r e n loco-bu rg emee ster
van Yuhang met (rechts) vertegen-
woordigers van Albaba en van Cainiao
Networks

Consulaat-Generaal
Tijdens ons bezoek is kennis gemaakt met de nieuwe Consul-Generaal in Shanghai, de heer van
Wijngaarden. Hij heeft zijn bewondering uitgesproken over de wi¡zewaarop Weert als gemeente van
zo'n 50.000 inwoners de contacten met China onderhoudt en dit zo concreet aanpakt. ln zijn ogen is
Weert een voorbeeld voor anderen. Tot slot heeft de heer Van Wijngaarden zijn medewerking
toegezegd m.b.t. het ondersteunen van de a.s. handelsmissie naar Weert.

Trespa international
Tevens is een bezoek gebracht aan het verkoopkantoor Azië van Trespa in Shanghai. De heer Bates,
de salesmanager, heeft ons geïnformeerd over hoe Trespa het momenteel doet op de Chinese markt.
Hij is door ons vervolgens in contact gebracht met de nieuwe Consul-General in Shanghaiter
optimalisering van het handelsproces in China. De heer Bates heeft toegezegd dat Trespa
medewerking zal verlenen aan de handelsmissie naar Weert.

Overleg op verkoopkantoor Azië
van Trespa international in
Shanghai met (midden) David
Bafes de salesmanager
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Lamoral Coatings BV is een bedrijf dat gespecialiseerd is in duurzame coatings van alle mogelijke
producten. Tijdens het werkbezoek is de heer Verweerden, via Yuhang Government, in contact
gebracht met een 1S-tal bedrijven die geïnteresseerd zijn in het zaken doen met zijn bedrijf.
Met deze bedrijven heeft de heer Verweerden gesprekken gevoerd en heeft hij hieraan bedrijfs-

bezoeken afgelegd. Met een 2{al grote bedrijven is hij momenteel in onderhandeling.
lrrruitldels is bekend dat Lamoral Coatings in beeld is voor een mega-order in China.

Ku n stp roject' T he g re at Can al'
Twee Weerter kunstenaars hebben in 2018 met kunstenaars uit Yuhang het bijzondere en succesvolle
kunstproject "The Great Canal" gerealiseerd. Dit in de vorm van een eigentijds beeldverslag van één

van's-werelds langste kanalen.
De return van dit project naar Weert stond voorzichtig gepland voor 2019. Tldens het werkbezoek zijn

concrete afspraken gemaakt over de uitvoering van dit project in Weert. De return heeft de naam
"Grand Canal du Nord" gekregen, waarbij verwezen wordt naar het door Napoleon Bonaparte
gedeeltelijk aangelegde kanaal tussen de Schelde, de Maas en de Rijn en dat vandaag de dag nog

altijd door Weert voert.
Yuhang Government is zeer ingenomen met dit project en heeft alle medewerking eraan toegezegd.
Naast de kunstenaars uit Yuhang en hun begeleiders zal er ook een culturele delegatie hiervoor naar

Weert komen.

Afspraken

Bij de afronding van het werkbezoek is met het bestuur van Yuhang afgesproken dat de handels-
missie en de kunstuitwisseling in één en dezelfde periode zullen plaatsvinden. Hiervoor zijn de

volgende data en het volgende voorlopige programma afgesproken.

Zo is het kunstproject Van aprll tot Junl 2019, waarbij de kunstenaärs ofr 28 april naar WeerI kunrefr er-r

de culturele delegatie op 6 mei. Zij blijven tot en met 10 mei in Weert en gaan dan terug naar China.
De expositie zelf loopt in Weert nog door tot en met juni 2019.

De handelsmissie is vanT llm 10 mei2019 De bestuurlijke delegatie komt op 7 meisamen met de
bedrijven die deel nemen aan de handelsmissie aan. Op 10 meigaat de gehele delegatie terug naar

China.

Op verzoek van de burgemeester van Yuhang is de kunstuitwisseling met de handelsmisse inmiddels
vervroegd van mei naar april 2019.

Het programma is nu als volgt:

31 maart 2019 Aankomst Chinese kunstenaar. Zij gaan samen met de Weerter kunstenaars
gezamenlijke kunstwerken maken

10 april 2019 Komst van de bestuurlijke- en culturele delegatie alsmede de bedrijven voor
dc handelsmissie.'s-Avonds welkomstdiner

11 april2019 's-Morgens de handelsmissie-conferentie en 's-middags matchmakings-
gesprekken en bedrijfsbezoeken

12april2019 Bedrijvenhebbenmatchmakingsgesprekenenbedrijfsbezoeken.
Bestuurlijke en culturele delegatie hebben ieder een eigen programma.
's-Avonds opening van de kunstEXPO.

13 april 2019 ln de vroege ochtend afscheid. KunstEXPO loopt door tot en met mei.
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Kosten

Visum € 645,50

Vliegtickets . 8.141,46

Presentjes e.d. 310,--

Reis- en verblijfskosten . 850,--

Hotelkosten 446.50

Totaal € 10.393,46

Deze kosten zijn ten laste gebracht van de post China binnen het budget economische
structuu rversterking.

Weert, februari2019

Ton Lemmen
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