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Schriftelijke vragen – Het carillon van Woerden 
 
Het carillon in de toren van de Petruskerk is in eigendom van de gemeente. Voor het onderhoud en 
het bespelen ervan zorgt de Stichting Carillon Woerden (SCW), die 10 jaar geleden door middel van 
een contract met de gemeente deze taak kreeg. De SCW verzorgt vrijwel wekelijkse bespelingen van 
het carillon tijdens marktdagen en organiseert in samenwerking met de KUVO en het Gilde bezoeken 
van basisschoolklassen met muziekles van de beiaardier. 

 
Voor de exploitatiekosten en het installen van het kwartier- en uurspel ontving de SCW jaarlijks 
gemiddeld € 3.900 van de gemeente. Voor de bespelingen is jaarlijks gemiddeld  
€ 17.500 nodig. Het verschil van € 13.600 kwam tot nu toe van diverse sponsoren. 
 
Eind 2022 loopt het contract tussen de SCW en de gemeente af. In de begroting van 2023 is een 
bedrag van € 8.000 opgenomen voor het carillon, maar over structurele ondersteuning is niets 
vastgelegd. Ook het ontvangen van sponsorgelden is voor de komende jaren geen 
vanzelfsprekendheid. Vanwege deze onzekerheden over de nabije toekomst heeft de SCW inmiddels 
het contract met de vaste beiaardier moeten beëindigen.  
 
De fracties van Progressief Woerden en het CDA hebben naar aanleidng van bovenstaande de 
volgende vragen aan het college: 
1. Is het college tevreden over de manier waarop de SCW het contract de afgelopen jaren heeft 

ingevuld?  
2. Zo ja, is de gemeente voornemens het contract met de SCW voort te zetten? Lukt dat nog in 

2022? 
3. Zo nee, wat zijn voor de komende jaren de plannen van de gemeente ten aanzien van het gebruik 

en het onderhoud van het carillon? 
4. Is het college van plan op korte termijn in gesprek te gaan met de SCW om te komen tot een 

nieuw meerjarencontract? 
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