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16R.00389 

gemeente 
W O E R D E N 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door mevrouw Van Soest en de heer Boere van de Fractie van het CDA over 
Behoud cultuurhistorie Koeienmarkt 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1. Wat is de rol van de gemeente Woerden in de organisatie van de Koeienmarkt? 
Antwoord: De gemeente faciliteert en coördineert het evenement, met als doel dat de onderdelen die door 

verschillende partijen worden georganiseerd goed op elkaar aansluiten. Ons college is vorig jaar 
(separaat) benaderd door ACW, Nacht van Woerden en Stadshart Woerden om in gesprek te gaan 
over hun wensen om bepaalde zaken anders te doen dan wel om verbinding te zoeken met andere 
organiserende partijen. In overleg met alle partijen, maar uiteindelijk bij besluit van ons college, wordt 
bepaald welke organisatie op welke plek haar activiteiten mag organiseren. 
Daarnaast organiseren we als gemeente een aantal onderdelen zelf, te weten de warenmarkt, (het 
uitnodigen van) de landbouwvoertuigen en de kermis. ACW organiseert de fokveekeuring, de 
streekmarkt en de 'kleine dieren knuffelhoek', WTC organiseert de Nacht van Woerden, en Woerden 
Bruist verzorgt de horeca-activiteiten rondom het Kerkplein. 

Vraag 2. Op welke manier is de gemeente van plan het agrarische karakter van de Koeienmarkt in de 
huidige vorm te behouden voor Woerden? 

Antwoord: Het agrarisch karakter is en blijft de kern van de Koeienmarkt. Dat blijkt ook uit de aanvraag van 
de status van immaterieel cultureel erfgoed die voor de Koeienmarkt is ingediend. De locatie waar de 
aloude traditie plaatsvindt, blijft ongewijzigd binnen de Singel van Woerden. Daarbinnen kunnen 
specifieke locaties wijzigen als daar aanleiding voor is, bijvoorbeeld uit oogpunt van veiligheid. 

Vraag 3. Welke criteria worden gebruikt om eventueel de invulling van de Koeienmarkt te wijzigen? 
Antwoord: Na de Koeienmarkt van 2015 heeft een evaluatie plaatsgevonden. Hieruit zijn punten naar 

voren gekomen die in 2016 anders aangepakt moeten worden, zoals de verkeersdrukte en (verkeers-) 
veiligheid, de grote belangstelling van marktkooplieden voor de warenmarkt en de wens van de 
ondernemersvereniging om ook op de dinsdagmiddag een activiteit in de binnenstad te hebben. 

Vraag 4. In hoeverre herkent het College zich in het geschetste beeld in het artikel? 
Antwoord: Vanaf maart is er maandelijks overleg met alle direct betrokkenen (ACW, WTC, Woerden 

Bruist, Stadshart Woerden, gemeente). Tijdens het eerste overleg is verkend waar de behoefte van de 
betrokkenen liggen, gecombineerd met de aanbevelingen uit de evaluatie. Tijdens de overleggen die 
daarop volgden, is met alle betrokkenen gesproken over mogelijke verschuivingen in programma en 
locaties. De overleggen hebben een open karakter waarin ieders mening wordt gehoord en waarin 
wordt gekeken naar de beste oplossing. Met alle partijen aan tafel is ervoor gekozen om enkele 
aspecten in 2016 anders te organiseren en dit als pilot te beschouwen. 

Vraag 5. Op welke manier heeñ dit overleg een besluitvormende positie ten opzichte van het organiserend 
ACW? 

Antwoord: Naast het ACW zijn er andere organiserende partijen, zie het antwoord op vraag 1. ACW heeft 
eenzelfde stem als de andere partijen. Deze partijen komen maandelijks bij elkaar om in goed overleg 
besluiten te nemen over de Koeienmarkt. 



Vraag 6. Op welke manier hebben vrijwilligers van de ACWeen stem in de uiteindelijke opzet van de 
Koeienmarkt? 

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 5. 

Vraag 7. Op welke manier wil de gemeente de inzet van vrijwilligers voor de Koeienmarkt (en andere 
Woerdense evenementen) blijven faciliteren? 

Antwoord: Wij hebben vanuit de gemeente het initiatief genomen om in overleg te gaan met alle betrokken 
organisatoren, juist met als oogmerk om de Koeienmarkt door vrijwilligers gezamenlijk te laten 
organiseren en ons als gemeente zo veel als mogelijk te beperken tot een coördinerende rol. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 16.014053 

De loco-secretaris T ï De burgemeester 



Aan het College 

Cc Raad 

  

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van het CDA inzake behoud cultuurhistorie 

Koeienmarkt (Koeiemart?). Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 27 

juli 2016. 

  
Met vriendelijke groet, 
  
Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden  
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
T 0348 - 428 510 |M 06 - 20094715 |E geldorp.e@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl  
W gemeenteraad.woerden.nl 
aanwezig: ma, di, wo, do 

  

  

From: Geldorp, Erwin <geldorp.e>
Sent: maandag 27 juni 2016 11:23:51
To: raadsleden@woerden.nl; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van het CDA inzake behoud cultuurhistorie Koeienmarkt



Art 40 vragen: Behoud 
Cultuurhistorie Koeienmarkt 

De Koeienmarkt in Woerden kent een zeer lange en rijke traditie. Door ontwikkelingen van buitenaf 
en een veranderende samenleving is de Koeienmarkt in de loop der jaren fors veranderd. Zo is onder 
andere als gevolg van extra regelgeving na een MKZ uitbraak in Nederland de handel in koeien op de 
markt niet meer toegestaan. Het boerenhart wat in de Koeienmarkt zit is door de ontwikkelingen in 
de afgelopen jaren nog maar minimaal, de Koeienmarkt als ontmoetingsplaats voor boeren uit de 
regio in wel gebleven. De vrijwilligers van het Agrarisch Centrum Woerden heeft zich als doel gesteld 
om dat wat er nog is aan agrarische traditie te behouden voor de Koeienmarkt. Het ACW is al jaren 
verantwoordelijk voor de organisatie van het fokveekeuring gedeelte op het Kerkplein van de 
Koeienmarkt. Volgens een krantenartikel in het AD van 25 juni jl denkt de gemeente Woerden anders 
over het behouden van het weinige wat er nog is aan Koeienmarkt tradities dan het ACW en heeft 
naar aanleiding daarvan de volgende vragen: 

1. Wat is de rol van de gemeente Woerden in de organisatie van de Koeienmarkt? 
2. Op welke manier is de gemeente van plan het agrarische karakter van de Koeienmarkt in de 

huidige vorm te behouden voor Woerden? 
3. Welke criteria worden gebruikt om eventueel de invulling van de Koeienmarkt te wijzigen? 

In het krantenbericht van 25 juni j l . lezen we dat de gemeente Woerden een overleg heeft 
georganiseerd waar verschillende beslissingen zijn genomen over de inrichting van de Koeienmarkt. 

4. In hoeverre herkent het College zich in het geschetste beeld in het artikel? 
5. Op welke manier heeft dit overleg een besluitvormende positie ten opzichte van het 

organiserend ACW? 
6. Op welke manier hebben vrijwilligers van de ACW een stem in de uiteindelijke opzet van de 

Koeienmarkt? 
7. Op welke manier wil de gemeente de inzet van vrijwilligers voor de Koeienmarkt (en andere 

Woerdense evenementen) blijven faciliteren? 

Namens de CDA fractie: 
Toos van Soest- Vernooij 
John Boere 

Toelichting: het CDA is niet tegen verandering van de opzet van de Koeienmarkt of enig ander 
Woerdens evenement. Het CDA is wel van mening dat de gemeente bij een evenement als de 
Koeienmarkt (en ieder ander Woerdens evenement) dat van oudsher wordt georganiseerd door vele 
vrijwilligers slechts faciliterend is en in geen geval op de organisatiestoel van de vrijwilligers gaat 
zitten. 
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