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Tot onze ontsteltenis zijn we afgelopen week geconfronteerd met een nieuwe oorlog in Europa. De 
Russische inval in Oekraïne is een flagrante schending van de onafhankelijkheid van een 
democratische staat. De situatie die daardoor ontstaat leidt naar verwachting niet alleen tot talloze 
slachtoffers onder militairen en burgers, grote verwoestingen en enorme vluchtelingenstromen, 
maar zal ook grote negatieve effecten hebben voor de internationale economie en de duurzame 
betrekkingen tussen de Europese landen en Rusland. Het ergste dat ons voor ogen staat is dat we 
weer geconfronteerd worden met nucleaire dreiging en een terugkeer van wapenwedloop en koude 
oorlog. Mayors for Peace veroordeelt dan ook de ernstige schending van het internationaal recht 
door de agressieve aanval van Rusland op buurstaat Oekraïne.  
 
Ik schrijf u deze brief in mijn hoedanigheid als voorzitter van de Nederlandse sectie van Mayors for 
Peace. Mayors for Peace is een internationale organisatie, waarvan 8063 gemeenten en regio’s uit 
de hele wereld via hun burgemeester lid zijn. Het doel van Mayors for Peace is streven naar 
vreedzame internationale coöperatie, door kernwapens de wereld uit te krijgen en zolang dat nog 
niet gelukt is, het gebruik daarvan te allen tijde te voorkomen.  
De organisatie is opgericht door de toenmalige burgemeester van Hiroshima, Japan, de stad waar 
in augustus 1945 de allereerste kernbom tot ontploffing is gebracht.  
 
Van de Nederlandse sectie van Mayors for Peace zijn op dit moment 162 burgemeesters lid. Dat 
zijn burgemeesters van diverse politieke achtergrond en levensovertuiging. De meeste daarvan zijn 
dat op persoonlijke titel, maar in steeds meer gevallen is de burgemeester lid namens of met 
instemming van de gemeenteraad. Ook in mijn eigen geval heb ik de gemeenteraad nadrukkelijk 
betrokken bij mijn voornemen om mij aan te sluiten bij deze organisatie. Meer informatie over de 
organisatie kunt u vinden op https://www.nvmp.org/mayors-for-peace/  
De organisatie wordt secretarieel ondersteund door de NVMP- Artsen voor vrede. 
 
Mocht u nog niet aangesloten zijn bij Mayors for Peace, dan wil ik u vragen om lid te worden en u in 
te zetten voor de doelstelling oorlog en nucleaire dreiging te voorkomen. Als burgemeesters en 
eerste burgers van onze gemeenten worden wij direct geconfronteerd met de gevolgen van crises 
door oorlog op lokaal niveau. Onze zorg en verantwoordelijkheid voor onze burgers en 
voorzieningen worden in die situaties direct op de proef gesteld. Als geen ander beseffen we 
daarom dat (dreiging met) oorlogsgeweld voorkomen moet worden en dat we alles in het werk 
moeten stellen om vrede in de wereld te bevorderen. 
 
 

https://www.nvmp.org/mayors-for-peace/


 

 

Mayors for Peace zet zich wereldwijd in om via de leden de nationale regeringen te bewegen alles 
in het werk te stellen om de internationale betrekkingen te verbeteren en conflictsituaties te 
vermijden. De leden van Mayors for Peace kunnen ook de eigen netwerken en internationale 
relaties – bijvoorbeeld via de stedenbanden – inzetten om spanningen tussen landen en regio’s te 
verkleinen en goede samenwerking te bevorderen.  
 
Ik wil u van harte aanbevelen u aan te sluiten bij Mayors for Peace, als u dat nog niet bent. 
Aanmelden kan via het registratieformulier dat u vindt op de website van Mayors for Peace. Mocht u 
eerst meer willen weten of u actief wilt inzetten voor Mayors for Peace, dan ben ik graag bereid om 
met u hierover nader van gedachten te wisselen. U kunt mij bellen via 0181-471100 of  
06-53241598. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
 
Gregor Rensen, 
Burgemeester van Brielle, tevens landelijk voorzitter Mayors for Peace 
 
 
 


