
STEDENBAND BRASSCHAAT - TARIJA 
 
 
In 2001 sloot Brasschaat een convenant ontwikkelingssamenwerking af met de Vlaamse 
Gemeenschap. Daarin was onder andere een stedenband voorzien met een gemeente uit het zuiden. 
De keuze viel op de stad Tarija in Bolivia. 
 
 
intentieverklaring 
 
Na de wederzijdse werkbezoeken tussen beide burgemeesters in 2004 volgde een intentieverklaring 
om de stedenband in beide gemeentes gestalte te geven. In 2005 werd gestart met de oprichting van 
een vrijwillig brandweerkorps in Tarija; acht mensen kregen hiervoor een brandweeropleiding. Het jaar 
nadien trok een delegatie van Brasschaat naar Tarija om de verdere implementatie van de brandweer 
te begeleiden. Tegelijk werd gestart met het delen van ervaringen rond bestuurlijke organisatie, sport 
en jeugd. De delegaties kregen een beter zicht op de lokale situatie en stelden een overeenkomst op 
waarin de principes van de stedenband werden vastgelegd. Later in 2006 kwam een delegatie van 
Tarija naar Brasschaat om verder te werken aan de overeenkomst. 
 
 
banden worden verder aangehaald 
 
In 2007 vonden er vier bezoeken plaats. In maart ging een delegatie van Brasschaat naar Tarija voor 
het werken rond bestuurlijke capaciteit. Er werd een vijfjarenplan opgesteld en de communicatie werd 
verbeterd. Ook veiligheid en preventie kwamen aan bod: er werd een samenwerking opgezet tussen 
actoren die werken rond veiligheid en preventie waaronder de politiediensten. In november werkte een 
delegatie van Tarija in Brasschaat hieraan verder. 
In juli volgden vier jongeren uit Tarija een monitoropleiding jeugd en sport in Brasschaat om thuis een 
speelpleinwerking te starten. In augustus trokken vier jongeren uit Brasschaat naar Tarija om hen 
daarin te steunen. 
 
Het volgende jaar bezocht Tarija opnieuw Brasschaat, en daarna volgde een tegenbezoek. Bij beide 
ontmoetingen werd verder gewerkt aan veiligheid en preventie. 
Een jaar later liepen een arts en een verpleegster uit Tarija stage op de spoedafdeling van Klina, 
werkte een ambtenaar verder aan bestuurlijke capaciteitsversterking en wisselden twee politieagenten 
ervaringen uit rond veiligheid en preventie. In juli kwam een tweede delegatie naar Brasschaat: de 
burgemeester, de coördinator van de stedenband en drie jongeren van de vereniging Amigos sin 
Fronteras (Vrienden zonder Grenzen). 
 
 
samenwerking wordt intenser 
 
Het bezoek van de burgemeester van Brasschaat en de coördinator van de stedenband aan Tarija in 
2010 bevestigde het belang van de samenwerking. De afspraken voor de voortzetting van het 
programma werden hernieuwd. Met politie en hospitaal werden mogelijkheden tot meer samenwerking 
besproken. Het lokale  brandweerkorps werd verder getraind. 
 
Tijdens het bezoek van een delegatie uit Tarija aan Brasschaat in 2011 krijgen leden van het vrijwillige 
brandweerkorps gespecialiseerde trainingen qua brandbestrijding en duikoperaties Zij hebben deze 
vorming doorgegeven aan hun korpsmakkers thuis. In kader van veiligheid en preventie volgde een 
politieman uit Tarija een training om te starten met een fietsteam. 
 
In 2012 vertrokken vier delegaties naar Tarija. Stonden hierbij op het programma: de evaluatie van de 
gerealiseerde interventies en van de werking van de stedenband, het uitwerken van een nieuw 
meerjarenplan, verkeersveiligheids- en verkeerseducatie, training voor het politiefietsteam (o.a. 
geweldbeheersing) en voor de leden van het vrijwillig brandweerkorps (preventieopleiding, duiken). 
 
  



 
stedenband sluit aan bij gelijkaardige ervaringen 
 
Onder impuls van VVSG (Vereniging van Vlaamse Gemeenten en Steden) werkten alle Vlaamse 
gemeenten met een stedenband samen aan de ontwikkeling van een gedeelde visie, die later vorm 
zal krijgen in een driejarenprogramma 2014-2016. 
In het voorjaar 2013 kwam een delegatie uit Tarija naar Brasschaat om mee te werken aan de 
uitwerking van dit meerjarenplan in de internationale planningsweek van VVSG. Naast de 
verderzetting van de samenwerking met brandweer (bosbrandbestrijding) en politie werden ook 
nieuwe pistes onderzocht, zoals milieu, de uitbouw van een compostinstallatie en een project 
ecotransport om het fietsgebruik te stimuleren. 
 
In het najaar bracht Brasschaat een tegenbezoek aan Tarija. De deelname van de nieuwe 
burgemeester was niet alleen een kennismaking met de partnergemeente, maar ook een belangrijk 
signaal voor de continuïteit van de stedenbandwerking en het engagement van het nieuwe 
gemeentebestuur uit Brasschaat. 
 
 
10 jaar stedenband met Tarija 
 
Om de viering van het 10-jarig bestaan van de stedenband in de verf te zetten, kwam in juni 2014 een 
uitgebreide delegatie op werkbezoek naar Brasschaat. Tijdens dit bezoek lag de focus op uitwisseling 
van kennis en ervaring voor composteren en ecotransport. Meerdere instanties die rond compost 
werken werden bezocht. Ook werden de toekomstplannen verder besproken. 
De stedenband verdiept de samenwerking op het vlak van sensibilisering ivm ecotransport en 
milieuzorg. Tarija neemt een nieuwe eigen compostinstallatie op de gemeentelijke stortplaats in 
gebruik. In november reisden 2 personen van Tarija naar San Jerónimo  in Peru om de werking van 
de lokale compostinstallatie beter te leren kennen door effectief mee te werken in dat project. 
 
Tijdens het bezoek van juni werd de basis gelegd voor een samenwerking tussen de Karel de Grote 
Hogeschool en de universiteit van Tarija. In het voorjaar 2015 reisden twee studenten naar Tarija, elk 
met een milieu gerelateerde opdracht (onderzoek kwaliteit compost en onderzoek kwaliteit bronnen 
drinkwater van de stad). 
 
Het geplande werkbezoek in het najaar van 2015 werd op verzoek van de partnerstad in Tarija 
uitgesteld. Een belangrijke reden hiervoor was de onzekerheid, die ontstaan was naar aanleiding van 
de gemeenteraadsverkiezingen in Bolivia in maart en een nieuw stadsbestuur dat meer tijd nodig had 
om zich in te werken en een nieuwe structuur voor het bestuur van de stad op poten te zetten. 
 
 
de toekomst van de stedenband 
 
Mede door het nieuwe stadsbestuur in Tarija is het noodzakelijk de bestuurlijke banden met de 
partnerstad opnieuw aan te halen. Tegelijkertijd wordt onder impuls van VVSG een nieuw 
meerjarenprogramma uitgewerkt, waarin verder zal gestreefd worden naar meer geografische 
concentratie en meer thematische specialisatie. Met deze uitdagingen zal in het voorjaar van 2016 
een delegatie vanuit Brasschaat naar Tarija gaan, gevolgd door een deelname van een delegatie uit 
Tarija aan de internationale planningsweek, die VVSG organiseert. 
Daar bovenop willen Brasschaat en de andere Vlaamse gemeenten de stedenband verder invullen 
vanuit de duurzame ontwikkelingsdoelen, die de Verenigde Naties opstelden in navolging van de 
Milleniumdoelen. 
 


