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Onderwerp: 

Project Kunstschatten van Woerden 

Kennisnemen van: 

In 2012 voert de gemeente Woerden het project Kunstschatten van Woerden uit. Doel van het project 
is een up-to-date kunstcollectie (dit geldt voor zowel de gemeentelijke kunstcollectie als de kunst in de 
openbare ruimte), met daarin stukken die waardevol zijn voor Woerden en die zichtbaar zijn voor 
inwoners. Ook wordt het beheer van de collecties overdragen aan het Stadsmuseum. 

Met dit project wordt invulling gegeven aan het besluit van het college en de raad over het overdragen 
en integreren van de gemeentelijke kunstcollectie. In deze brief wordt u geïnformeerd over de status 
van het project. 

Inleiding: 

Het project Kunstschatten van Woerden is inmiddels opgestart. Wij informeren u bij deze over wat het 
project inhoudt en wat bereikt is na afloop. 

Kernboodschap: 

In het project Kunstschatten worden de volgende stappen genomen: 
• het kritisch beoordelen van de huidige kunstcollecties van de gemeente. Het gaat hierbij om 

zowel de kunst in de openbare ruimte als om de gemeentelijke kunstcollectie; 
• het realiseren van twee collecties die waardevol zijn voor Woerden; 
• het overdragen van het beheer en eigendom van de collecties aan het Stadsmuseum; 
• de kunstschatten worden toegankelijk en zichtbaar voor inwoners en belangstellenden. Hierbij 

kan gedacht worden aan onder meer een route langs de kunstwerken in de openbare ruimte 
en het tentoonstellen van kunstvoorwerpen in het stadhuis. 

Bij de verschillende stappen worden de inwoners van Woerden zoveel als mogelijk betrokken. Dit 
doen we onder andere door belangrijke momenten in het proces kenbaar te maken via persberichten 
en/of de informatiepagina. Daarnaast onderzoeken we op welke manier de inwoners gehoord kunnen 
worden in de beslissing of kunstwerken worden behouden of afgestoten. 



RA ADS INFORMATIEBRIEF 

Datum: 31 januari 2012 

Blad 2 

Vervolg: 

Het project is eind 2012 afgerond. Het beheer van de kunstschatten is dan overgedragen aan het 
museum. Ook moet er dan duidelijkheid zijn over de manier waarop beide collecties na 2012 zichtbaar 
worden voor publiek. 

Begin 2013 informeren wij u over de resultaten die zijn behaald met dit project. 
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