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Beantwoording van de vragen 
Achter de schermen van de Sinterklaasoptocht  
Was het de gemeente die het contact zocht  
 
Met wel vier organiserende comités  
Want zowel in Woerden, Kamerik, Zegveld en Harmelen  
Zocht Sint een passend arrivé  
 
Grote bewondering had de burgervader 
Zonder ondersteuning van cultuurplatform of enig ander subsidiekader  
Voor de onbezoldigde inzet van de samenleving  
Niet gemakkelijk met tegenstellingen en regelgeving  
 
Tussen alle drukte door  
Waren zij een en al oor 
En vonden de betrokken inwoners zelfs nog tijd  
Om te praten over inclusiviteit  
 
We zagen bereidheid en begrip om stapsgewijs aan te passen  
En de verandering er niet in één keer doorheen te jassen  
 
En dat paste precies bij het advies 
Dat de gemeente vooraf had ingewonnen  
Bij art1 Midden Nederland,  de organisatie met het experties  
 
Er waren immers al goede voorbeelden in Utrecht  
Een aanpak waarmee oplaaiende tegenstellingen vooraf werden beslecht  
Die namen wij als handelingsperspectief  
Immers, de weg naar Iedereen Doet Mee! is ons zeer lief 
 
Het college houdt zich aan de gemaakte afspraken.  
Zodat we er met elkaar een feest van blijven maken.  
Vanaf 2024 zal de burgemeester genieten  



Van een Sinterklaasintocht met alleen Roetveegpieten.  
  
 
   
 
Bijlagen 
 



 

 
 
Schriftelijke vragen:  ‘Inclusief Sinterklaasfeest in Woerden, niet pas in 2024’ 
 
 
De Sint is weer in het land, 
Maar in Woerden is er toch iets aan de hand. 
Inclusie staat op de agenda in deze stad, 
Is standaard gespreksonderwerp met platforms, dat is toch wel wat! 
Praten is prima, maar soms moet je toch echt sturen, 
Zwarte Pieten bij de Sint in Woerden, dat kan toch niet langer duren. 
De mooiste Sinterklaasfilm ooit verschenen 
Is nu ook al helemaal verdwenen. 
De producent heeft dit gesommeerd, 
Want in zijn ogen zijn zwarte Pieten helemaal verkeerd. 
Wij weten dat onze burgemeester alleen nog maar roetveegpieten wil zien 
Wordt het dan misschien tijd voor een harde actie misschien? 
Het stadshart betaalt volgens onze info alleen voor de roetveegkornuiten, 
En het cultuurplatform doet ook nog iets met duiten. 
Wij zijn blij dat er steeds meer Pieten met roetvegen verschenen 
Waarom is dan niet volgend jaar al het zwart verdwenen? 
Progressief Woerden is al langer met de zwarte Pieten klaar 
Zijn deze vragen dan misschien voor het laatste jaar? 
 

1. Klopt het dat het cultuurplatform ook meebetaalt aan de Sinterklaasoptocht in 
Woerden? 

2. Zo ja, zijn er afspraken over de wijze waarop subsidies worden toegekend door dit 
platform (bijvoorbeeld inclusief/niet kwetsend)? 

3. Als dit niet het geval is, kunnen er dan dergelijke afspraken worden gemaakt? 
Tenslotte staan in de begroting dat inclusiviteit onderwerp van gesprek met alle 
platforms is. 

4. Is het college bereid om bij de Sinterklaasoptocht van 2023 de Sint en zijn Pieten niet 
meer “officieel” te ontvangen als er dan nog steeds zwarte Pieten zijn? 

 
 
Marguerite Boersma 
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