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RAADSINFORMATIEBRIEF 

18R.00741 
 
 
 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 13 november 2018 

Portefeuillehouder(s) : Weth. T de Weger 

Portefeuille(s)  : Sociaal Domein 

Contactpersoon : A. van  Pelt 

Tel.nr. : 0625723692 

E-mailadres : pelt.a@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Toekomst st. Babylon 

 

Kennisnemen van: 
 

In de herfst van 2017 is, in opdracht van de toenmalige wethouder Koster, een brede werkgroep onder de 
naam Kairos opgericht. Dit om te komen tot een, door de inwoners van Woerden, gedragen plan voor een 
brede sociaal culturele voorziening, met ruimte voor jongeren, in de plaats van het huidige Babylon. De 
werkgroep startte met een goed bezochte bijeenkomst. Daarna was zij in een wisselende samenstelling 
meerdere malen met elkaar in gesprek over een toekomstige invulling. De procesleiding van deze 
werkgroep was in handen van een beleidsambtenaar van Sociaal Domein Gemeente Woerden en een 
bestuurslid van stichting Babylon. Er waren 5 bijeenkomsten. In die periode stond er geen groep met 
draagkrachtige personen op met een duidelijk plan voor de toekomst van Babylon. Om die reden nam het 
bestuur van Babylon het eigenaarschap van haar toekomst weer in eigen handen.  
 
In november 2018 ging het bestuur van st. Babylon in gesprek met wethouder de Weger en de betrokken 
beleidsambtenaren. Er is in dit gesprek gezamenlijk geconcludeerd dat het huidige accommodatiegerichte 
activiteitenaanbod van Babylon geen toegevoegde waarde meer heeft vanuit het gezichtspunt van het 
Woerdense jongerenwerk. Dit in verband met het lage aantal vrijwilligers van Babylon en het beperkte 
aantal activiteiten dat nog plaatsvindt in Babylon. Het gemeentelijke beleid richt zich op ambulant en 
vindplaatsgericht jongerenwerk. Een mogelijke toegevoegde functie voor jongerencultuur en muziek is het 
verkennen waard.  
 
Tijdens het gesprek met de Wethouder werd door het bestuur van stichting Babylon verzocht om een 
verruiming van de APV wat betreft de nachtelijke openings- en schenktijden. Op die manier kan het bestuur 
op de huidige locatie van Babylon, naast het Brediuspark, activiteiten ontplooien van meer commerciële 
aard. Dit om de exploitatie van het gebouw dekkend te krijgen. Dit ten behoeve van sociale activiteiten, 
mede voor jongeren. Verruiming van de APV kan niet worden gehonoreerd vanuit het bestaande 
horecabeleid (nachthoreca wordt geconcentreerd in de binnenstad). Bovendien is het college geen 
voorstander van nachtelijke commerciële activiteiten op het gebied van horeca in het Bredius park. Hierin 
deelt het college de gelijkluidende opvatting van de stichting Landgoed Bredius. 
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Kernboodschap: 

 

Het bestuur van Babylon beraadt zich nu zelfstandig, samen met haar vrijwilligers, op een nieuw plan over 
de toekomstige invulling van Babylon, zeer waarschijnlijk onder een andere naam. Tevens komt zij met een 
invulling voor de te verwachten overgangsperiode want zij stopt met haar huidige activiteitenaanbod per 1 
januari 2019. Het college is geen voorstander van nachtelijke commerciële activiteiten op het gebied van 
horeca in het Bredius park. Hierin deelt het college de gelijkluidende opvatting van de stichting Landgoed 
Bredius. 
 

Financiën: 
 

Het budget voor 2019 met bestemming Babylon blijft voor nu gereserveerd.  

Vervolg: 
 

De raad wordt door het college geïnformeerd wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld als Babylon met een plan 
komt waar vanuit de gemeente aanvullende middelen wordt gevraagd die buiten het bestaande beleid of 
budget vallen.  

Bijlagen: 
 

geen 
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De secretaris, 

 
 
drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA 
  
 

 
 

 

De burgemeester, 

 
V.J.H. Molkenboer 
  
 
 

 


