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Met dit schrijven deelt het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woerden 
graag ook schriftelijk haar reactie op het voornemen van de Provincie Utrecht om een steunfonds 
Cultuur en Erfgoed in te stellen. Het college benadert u in partnerschap en gedeeld eigenaarschap, in 
een tijd dat we elkaar willen versterken op urgente gemeenschappelijke doelen voor onze inwoners. U 
mag het opvatten als een steunbetuiging naast een appél. Dank voor de gelegenheid die u ons 
hiervoor biedt.  
 
Wat ons verbindt 
Rijksbouwmeester, Floris Alkemade, verwoordt het als volgt: 
 
‘De kracht van de Nederlandse ruimtelijke structuur en economie ligt in de veel-kernige verstedelijking 
die in het Hollandse rivierenlandschap een lange en rijke historische achtergrond heeft. De 
Nederlandse context is er één met een veelvoud aan historische kernen, eeuwenoude 
landschappelijke structuren en natuurgebieden die tot diep in het centrum van deze stedelijke 
structuur doordringen. Een structuur met een hoge woonkwaliteit, een rijk stelsel aan samenwerkende 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, gespecialiseerde ziekenhuizen, musea en andere 
cultuurinstellingen. Juist het ontbreken van een enkelvoudig zwaartepunt vormt de basis voor de grote 
ontwikkelkracht die Nederland kenmerkt.’  

(uit: De toekomst van Nederland; de kunst van richting te veranderen, F. Alkemade, 2020) 

 
Dit beschrijft precies wat ons verbindt. In de bestuurlijke bijeenkomst van 11 juni jl. met uw 
gedeputeerde, de heer Van Muilekom, werd dit bevestigd door enerzijds de trots uit te spreken dat 
Utrecht nu met 14 culturele instellingen onderdeel uitmaakt van de landelijke culturele 
basisinfrastructuur, met de erkenning dat dat niet kan bestaan zonder een goede ‘humuslaag’ in een 
goed cultureel netwerk dat stad en regio verbindt.  



Ons bewust van de regiofunctie van Woerden in West -Utrecht en aangesproken door lokale 
ondernemers, onderwijsinstellingen en inwoners, geeft Woerden hier inhoud aan door sectoren 
cultuur(educatie), onderwijs, sociaal beleid en economie met elkaar te verbinden. Goed voorbeeld is 
cultuur als drager van ons binnenstadsbeleid en recentelijk de TechnoHub, mede dankzij de provincie. 
 
Waar niemand om heen kan; Provinciaal steunfonds is noodzakelijk 
Voorgaande lukt alleen met en dankzij lokale culturele basisvoorzieningen in Woerden passend bij 
onze schaal en regiofunctie; bibliotheek, theater/Muziekschool, cultuureducatie in de scholen, 
museum en een cultuurplatform om professionele instellingen te verbinden met het informele 
verenigingsleven. Dat doen we met minimale middelen, gebruik makend van tijdelijk impulsregelingen 
en in samenwerking met kwetsbare regiopartners. De impact van Coronamaatregelen  komt daar bij 
en is te omvangrijk om nog zelfstandig te kunnen oplossen. Wat betreft cultuur worden Theater Het 
Klooster en het Stadsmuseum het hardst getroffen. Landelijke regelingen richten zich niet op 
regionale podia/ musea. Tot nog toe vallen zij overal buiten de boot. De compensatie via het 
gemeentefonds moet nog worden uitgewerkt. De regionale podia, voor wie de bedrijfsvoering echt 
ondermijnd wordt door alle coronamaatregelen, kunnen daar niet op wachten. Zij kampen met 
liquiditeitsproblemen en dreigen zonder onze gezamenlijke steun ter ziele te gaan. Uw fonds met oog 
voor de regio en gerichte aandacht voor lokale podia komt geen dag te laat. 
 
Het college van Woerden staat voor cultuur;  
• Geen bezuinigingstaakstelling cultuur 
• inzet van coulancemaatregelen om liquiditeit te borgen en maatwerk waar nodig.  
• behoud van de huidige culturele basisvoorzieningen zoals Theater Het Klooster.  
 
Niettemin, doet het college van Woerden een dringend beroep op de provincie om in gedeeld 
eigenaarschap het regionale culturele netwerk, in het bijzonder de regionale podia als Het Klooster, te 
behouden voor de toekomst. Het is van wezenlijk belang voor onze regiofunctie, de vitaliteit van onze 
binnenstad en een participerende samenleving. Daarbij versterkt een passend voorzieningenniveau 
ons vestigingsklimaat voor toekomstige inwoners en bedrijven en bevordert het recreatie en 
(erfgoed)toerisme. Uw steun is daarmee van wezenlijke inhoudelijke betekenis en helpt ons de 
creatieve, veerkrachtige regiostad te blijven die we zijn. 
 
Dank voor uw aandacht en betrokkenheid! 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
De secretaris (wnd.)    De burgemeester 
 
 

   
 
Drs. M.H. Brander    V.J.H. Molkenboer 

 

 
 
 
 


