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Geachte dames en heren, 
 
Na de verkiezingen van gisteren richt u zich nu op de vorming van een nieuw College 
van Burgemeester en Wethouders in uw gemeente en op het beleid dat dit College de 
komende vier jaar zal gaan voeren. Met het oog daarop vraag ik u namens het netwerk 
People Building Peace Nederland (PBP-NL)∗ daarbij aandacht te schenken aan de vraag 
hoe uw gemeente een ‘vreedzame gemeente’ kan worden. Dat wil zeggen een 
gemeente waarin het beleid gericht is op sociale en economische duurzaamheid, respect 
voor mensenrechten, democratische participatie, tolerantie en solidariteit en op het 
bevorderen van geweldloze conflicthantering.  
 
Waarschijnlijk is dit voor uw gemeente niet een geheel nieuw thema. Zo weten we dat 
in tal van gemeenten de afgelopen jaren goede ervaringen zijn opgedaan met vormen 
van dialoog, burgerparticipatie en buurtbemiddeling. Vanuit de lokale overheid kunt u 
hiervoor de mogelijkheden scheppen of vergroten om er zo toe bij te dragen dat 
burgers/inwoners  betrokken worden bij hun leefomgeving en bovendien zelf op 
geweldloze wijze hun conflicten weten op te lossen. 
 
Ook zijn er veel gemeenten die scholen in staat stellen om deel te nemen aan het 
programma van de Vreedzame School. Een Vreedzame School is een gemeenschap, 
waarin iedereen (leerlingen, personeel, ouders, ondersteunend personeel) zich 
betrokken en verantwoordelijk voelt, en op een positieve manier met elkaar omgaat. Het 
is een school waar leerlingen een stem hebben, waar leerlingen invloed kunnen 
uitoefenen op en verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en school, op hun 
eigen leeromgeving en hun eigen ontwikkeling. In heel Nederland zijn zo’n 400 scholen 
bij de Vreedzame School aangesloten. 
 
Naast aansluiting bij het internationale initiatief van ‘Burgemeesters voor de Vrede’ kunt 
u als gemeente ook blijk geven van uw betrokkenheid bij een ‘vreedzame wereld’ door 
                                           
∗ Het netwerk PBP-NL bestaat uit ruim 40 organisaties die zich gezamenlijk inzetten voor een 
cultuur van vrede en geweldloosheid in Nederland. Meer informatie over ons gezamenlijk 
Actieplan en een actueel overzicht van de aangesloten organisaties vindt u op onze website 
www.peoplebuildingpeace.nl. 



jaarlijks op 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, op het gemeentehuis en 
bij andere openbare gebouwen de internationale vredesvlag te hijsen. 
 
People Building Peace Nederland wil u niet voorschrijven wat u moet doen om een  
‘vreedzame gemeente’ te worden. Daarvoor verschilt de situatie per gemeente teveel en 
bovendien bent u, samen met de burgers in uw gemeente, veel beter in staat om aan 
het begrip ‘vreedzaam’ vorm te geven. Wat we wel van u vragen is of u in het nieuwe 
collegeprogramma expliciet aandacht wilt schenken aan de wijze waarop u de komende 
vier jaar, in samenspraak met uw burgers/inwoners invulling gaat geven aan het idee 
van een ‘vreedzame gemeente’. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons daarover 
wilt informeren. 
 
Van onze kant hebben wij het voornemen om u op dit punt te blijven volgen. Daartoe 
werkt People Building Peace Nederland op dit moment samen met de Universiteit 
Utrecht aan de totstandkoming van een Lokale Vredesindex naar het voorbeeld van de 
Global Peace Index (zie: www.visionofhumanity.org) die de vredesprestaties van landen 
laat zien. Dit laatste initiatief wordt ondersteund door een groot aantal Nobel-
prijswinnaars voor de Vrede, waaronder Kofi Annan, aartsbisschop Tutu en de Dalai 
Lama. 
 
De Lokale Vredesindex is een meetinstrument, bedoeld om van jaar tot jaar aan de hand 
van een aantal indicatoren na te gaan hoe een gemeente scoort op het punt van 
‘vreedzaamheid’. Indien u suggesties heeft voor deze indicatoren, dan zien wij die met 
belangstelling tegemoet. De eerste versie van de Lokale Vredesindex verwachten we op 
de Internationale Dag van de Vrede (21 september) te kunnen presenteren. Dat 
betekent dat we in het najaar van 2010 uw gemeente opnieuw zullen benaderen voor 
een zogenaamde nulmeting. 
 
We spreken graag de verwachting uit dat u het op korte termijn eens zult worden over 
een nieuw collegewerkprogramma en dat daarin de ambitie zal doorklinken om - samen 
met de bevolking - ook van uw gemeente meer en meer een vreedzame gemeente te 
maken. Immers, vrede wordt bevorderd door op álle niveaus een actief en 
samenhangend vredesbeleid te voeren. 
 
Namens de stuurgroep van People Building Peace Nederland, 
 

 
Jan Ruyssenaars, 
voorzitter. 


