
 
Rondvraag commissie Middelen 14 januari 2015 
 
Vragen over carbidschieten 
 
Geacht college, 
 
De fractie van STERK Woerden werd vlak voor de jaarwisseling verrast door berichten 
over het niet doorgaan van carbidschieten op het Kerkplein. Door het aanmerken als 
evenement, door de verwachte toestroom van mensen, werd zo vergunning verplicht 
maar de aanvraagtermijn was al verstreken. Wel afschieten zou worden gehandhaafd 
werd gemeld. De reactie was onder andere media-aandacht en een Facebook actie. 
 
Onze fractie verbaast zich over deze gang van zaken omdat het carbidschieten enerzijds 
al zo’n 10 jaren een onsamenhangende groep is zonder ambities om 
evenementorganisator te zijn, maar anderzijds ook de in de kiem smorende houding 
voor iets wat al zo’n 10 jaar lang oogluikend werd toegestaan. De fractie van STERK 
Woerden had verwacht dat de gemeente het tot evenement verheven carbidschieten 
bijvoorbeeld een overgangsjaar had gegund of alternatieve locatie zoals een 
exercitieterrein had aangeboden. Dit past naar onze mening beter in de ‘hoe maken we 
het mogelijk’ houding. 
 
Tot slot was onze fractie verrast te constateren dat er, ondanks alle berichten, toch 
carbid werd afgeschoten op het Kerkplein en geen handhaving heeft plaatsgevonden. De 
aanwezige 100-tal toeschouwers hebben zich niet alleen vermaakt, maar het kon niet 
aan onze indruk ontgaan dat er fijntjes werd genoten van een ‘we doen het toch en we 
komen ermee weg’ mentaliteit.  
 
De fractie heeft hierover aan de burgemeester de volgende vragen: 

1. Welke regels zijn er in Woerden gesteld ten aanzien van carbidschieten? 
2. Waarom heeft u er, daags voor het plaatsvinden, voor gekozen het carbidschieten 

aan te merken als evenement? 
3. Waarom is er, in tegenstelling tot uw ferme boodschap vooraf, niet gehandhaafd? 
4. Hoe vindt u dat deze gang van zaken uit heeft gepakt in publicitaire en praktische 

zin? 
5. Hoe wilt u het carbidschieten voor de jaarwisseling 2015/2016 gaan regelen? 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Fractie STERK Woerden 
 
 


