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Motie – Voorkomen van verwijderde en kwijtgeraakte Stolpersteine 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 23 december 2021, gehoord de beraadslaging, 
 
constaterende dat: 
1. in Woerden op 30 september 2021 de eerste zeven Stolpersteine (struikelstenen) zijn geplaatst voor 

slachtoffers van het nazisme rond en tijdens de Tweede Wereldoorlog; 
2. in Amsterdam tijdens werkzaamheden in twee straten Stolpersteine zijn verwijderd door 

stratenmakers en een energiebedrijf, doordat een centrale registratie van de locaties van de stenen 
bij de gemeente ontbrak; 

3. het college in antwoord op schriftelijke vragen heeft geantwoord niet voornemens te zijn de 
Woerdense Stolpersteine (apart) te registreren, omdat zich in buurgemeente Oudewater geen 
incidenten met de stenen hebben voorgedaan; 

4. het college aangeeft uit te gaan van ‘goed vertrouwen’; 
5. de gemeente na plaatsing eigenaar wordt van de stenen en het onderhoud aan de openbare ruimte 

coördineert, 
 
overwegende dat:  
1. Stolpersteine niet zomaar stenen zijn, maar een tastbare en zichtbare herinnering aan de 

slachtoffers van het nazisme; 
2. het om die reden pijnlijk is wanneer deze stenen tijdens werkzaamheden worden verwijderd en niet 

worden teruggeplaatst, zoals in Amsterdam meermaals is gebeurd; 
3. ‘goed vertrouwen’ tussen gemeente en externe partijen en het feit dat zich in Oudewater nog geen 

incidenten hebben voorgedaan, geenszins een garantie vormen dat in de toekomst in Woerden 
Stolpersteine per abuis niet worden teruggeplaatst of kwijtraken; 

4. er geen sprake hoeft te zijn van een extra registratie, omdat er zover bekend reeds een registratie 
van objecten in de openbare ruimte bestaat, 

 
verzoekt het college: 
1. de bestaande en toekomstige Woerdense Stolpersteine (alsnog) op te nemen in een registratie van 

objecten in de openbare ruimte ofwel er met een vergelijkbare oplossing zorg voor te dragen dat de 
locatie en bijzondere status van de stenen bij werkzaamheden door de gemeente of externe partijen 
bekend is en dat deze worden teruggeplaatst; 

2. de raad te informeren over de gekozen oplossing, 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D21036987-Beantwoording-vragen-VVD-Registratie-Woerdense-Stolpersteine.pdf
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Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in 
zijn openbare vergadering, gehouden op 23 december 2021, 

 
De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas 

 
De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 

  


