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Voortgang project 'Kunstschatten van Woerden' 
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De voortgang en planning van bovenstaand project. 

Inleiding: 

De gemeente voert in 2012 het project 'Kunstschatten van Woerden' uit. U bent hierover geïnformeerd in 
februari 2012. Vanwege de aandacht die er in de media is over de kunst in de openbare ruimte, informeren 
wij u over de stand van zaken. 

Kernboodschap: 

Het doel van het project is een up-to-date kunstcollectie (dit geldt voor zowel de kunst in de openbare 
ruimte als voor de gemeentelijke kunstcollectie), met daarin stukken die waardevol zijn voor Woerden en 
die zichtbaar zijn voor inwoners. Ook wordt het beheer van de collecties overgedragen aan het 
Stadsmuseum. 

Voor het vaststellen van een kerncollectie van kunstwerken in de openbare ruimte, is een advies gemaakt 
door een externe partij met veel kennis van kunst in het algemeen en de collectie van Woerden in het 
bijzonder. In dit advies is een lijst opgenomen met kunstwerken die niet in de kerncollectie passen, omdat 
zij onvoldoende artistieke en/of lokale waarde hebben. Deze lijst is als bijlage bijgevoegd. Daarnaast is 
gekeken naar de staat van het kunstwerk. 

Omdat de mening van de inwoners van Woerden ook van belang is voor het uiteindelijke besluit, is de lijst 
met werken die niet in de kerncollectie passen verspreid door het uitdoen van een persbericht, bericht op 
de informatiepagina en het aanschrijven van omwonenden en andere betrokkenen. 

Alle reacties die zijn binnen gekomen, worden verwerkt in het advies dat in december 2012 in het college 
behandeld zal worden. Naar aanleiding van deze raadsinformatiebrief zal daarnaast een persbericht 
worden opgesteld over het vervolg van het project. Ook na het besluit van het college zal weer een 
persbericht worden opgesteld. In januari 2013 zult u weer een raadsinformatiebrief ontvangen over de 
voortgang van het project. U zult dan ook geïnformeerd worden over de gemeentelijke kunstcollectie (ook 
wel binnenkunst genoemd). 



Vervolg: 

november 2012 - persbericht over wat er met de reacties van inwoners gaat gebeuren 
december 2012 - collegeadvies en persbericht over het besluit 
januari 2012 - raadsinformatiebrief over stand van zaken project kunstschatten 

Bijlagen: 
document 12.002308 - raadsinformatiebrief project Kunstschatten van 31 januari 2012 
document 12i.04362 - ontzamellijst: overzicht van kunstwerken die niet in de kerncollectie passen 
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