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Samenvatting 

Vanaf 1985 is 9 mei uitgeroepen tot 'Dag van Europa' en daarom vieren wij 9 mei a.s. wederom het 
ontstaan van wat nu de Europese Unie is. De VNG hijst daarom voor deze feestelijke gelegenheid de 
Europese vlag en vragen wij u als gemeenten hetzelfde te doen. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

Hijs de vlag voor Europadag! 

Op 9 mei 1950 gaf Robert Schuman zijn beroemde speech die wordt beschouwd als de geboorte akte 
van de Europese Unie. In deze speech schetste hij zijn droombeeld van Europese eenheid. Hij riep de 
grondleggers van de Europese Unie op de handen ineen te slaan en, door intensieve samenwerking, 
vrede en economische vooruitgang te bewerkstelligen. Alles begon dus op 9 mei 1950. Daarom 
besloten de Europese staatshoofden en regeringsleiders in 1985 om 9 mei uit te roepen tot 'Dag van 
Europa'. 

Voor gemeenten heeft Europa een grote invloed. Een steeds groter deel van de wet- en regelgeving 
die gemeenten moeten toepassen, komt rechtstreeks uit Brussel, zoals de aanbestedings, milieu, -en 
staatssteunregelgeving. Europa is voor het lokaal bestuur ook inspiratiebron, kennisnetwerk en 
financier. Veel gemeenten in Europa worstelen met dezelfde problemen en kunnen van elkaar leren. 
Europese stedenbanden en Europese subsidies geven de mogelijkheid voor Nederlandse gemeenten 
om dit te realiseren. De VNG behartigt uw belangen bij de Europese Unie en ondersteunt u bij het 
verkrijgen van Europese fondsen. 

Nu, 61 jaar na dato, vieren wij wederom het ontstaan van wat nu de Europese Unie is. De VNG hijst 
daarom voor deze feestelijke gelegenheid de Europese vlag en vragen wij u als gemeenten hetzelfde 
te doen. 



Meer informatie 

Hebt u vragen over Europese fondsen of over Europese stedenbanden, of andere vragen met 
betrekking tot Europa en gemeenten, neem dan contact op met het Informatiecentrum van de VNG, 
informatiecentrum@vnq.nl 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Mr. R.J.J.M. Pans 
voorzitter directieraad 

P.S. Mocht u nog geen Europese vlag hebben, dan kunt u deze lenen. Neem hiervoor contact op met 
de Europese Commissie in Nederland. Contactgegevens vindt u op www.ec.8uropa.eu/nederland 

Deze leden brief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
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