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Geachte leden van college en gemeenteraad, 

 

 

Turkije en Syrië zijn deze week zwaar getroffen door meerdere zware aardbevingen. De schaal van 

verwoesting die ze hebben achtergelaten is enorm. De World Health Organisation (WHO) schat het 

aantal getroffen mensen op 23 miljoen en verwacht dat het aantal dodelijke slachtoffers volgende 

week op kan lopen tot 20.000. Bewoners zitten zonder water, stroom en voedsel in een zeer 

strenge winter. En dat in een gebied waar ook miljoenen vluchtelingen worden opgevangen in 

vluchtelingenkampen, aan beide kanten van de grens. De hulp door diverse humanitaire 

organisaties is inmiddels op gang gekomen, maar de toegang tot met name de meer rurale 

gebieden is heel moeilijk.  

 

In Nederland is Giro555 geopend. De bijdragen aan dit gironummer zullen worden ingezet om 

noodhulp te verlenen. Volgende week woensdag zal een grote actiedag georganiseerd worden in 

Beeld en Geluid om geld in te zamelen voor de slachtoffers. Naast noodhulp zal een deel van de 

middelen ook aangewend worden voor structurele wederopbouw.  

 

Verscheidene gemeenten hebben contact opgenomen met de VNG om te overleggen over de 

mogelijkheden om vanuit gemeentelijk Nederland bij te dragen. We zijn blij dat de eerste 

Nederlandse gemeenten al over zijn gegaan tot het doen van een donatie. Wij roepen gemeenten 

op om hun voorbeeld te volgen en een bijdrage over te maken op Giro555. 

 
Daarnaast wordt het gewaardeerd als gemeenten Giro555 verder onder de aandacht brengen.1  

 
1 Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van beeldmaterialen die bereikbaar zijn via deze link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1q5TJohkcZvOLHE0rZuESIlw5bK7nsudI 
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Breed gedeeld is de opvatting dat we als gemeenten géén rol kunnen spelen in de fase van de 

noodhulp en dat hulp aan wederopbouw goed moet worden afgestemd met het lokale bestuur en de 

hulporganisaties. De VNG heeft de intentie om samen met Giro555 te bekijken op welke manier zij 

een rol kan spelen in de wederopbouwfase. 

 

VNG International, de organisatie voor internationale samenwerking van de VNG, heeft de nodige 

ervaring met gemeentelijke wederopbouw projecten na rampen in het buitenland, bij aardbevingen, 

watersnoodrampen, tsunami’s en orkanen. In Turkije hebben we een groot netwerk, onder meer via 

onze zustervereniging van Turkse gemeenten. In het verleden hebben we ook projecten uitgevoerd 

in de regio Gaziantep. 

 

Gemeenten die liever alleen een bijdrage geven aan de wederopbouw gecoördineerd door VNG 

International, kunnen hun bijdrage overmaken naar het VNG Fonds, NL94 BNGH 0285 1737 15, 

o.v.v. aardbeving Turkije en Syrië. 

 

Indien uw gemeente in aanvulling op uw financiële bijdrage interesse heeft om met uw expertise 

betrokken te zijn bij het uitvoeren van een door VNG International gecoördineerd project, dan kunt u 

contact opnemen met het VNG Informatiecentrum: tel. 070 373 8393, email: info@vng.nl.  

 

Voorzitter Jan van Zanen zei in een eerste reactie op het nieuws: “Ik ben diep getroffen door de 

beelden uit het getroffen gebied. De ravage is enorm en het aantal slachtoffers en gewonden erg 

groot. Ik heb mijn steun betuigd aan de vereniging van Turkse gemeenten, de burgemeester van 

Gaziantep en aan de inwoners van het gebied.” 

 

Actievoorzitter Michiel Servaes: “Het is een verschrikkelijke ramp waarvan we de gigantische 

omvang nog niet kunnen overzien. De steun die nu al vanuit diverse gemeenten binnenkomt is 

hartverwarmend en we hopen dat velen zullen volgen.” 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

mr L.K. Geluk 

Algemeen directeur 
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