
Zoetermeer, 14 juni 2022 

          STEUNBETUIGING 
Houd Museum De Voorde open! 

Wij verzoeken het College van B&W en de Gemeenteraad van Zoetermeer om het voornemen 
om de subsidie aan Museum De Voorde te stoppen, te herzien. 

Voornaam : ……………………………………………………………………………………….. 

Achternaam : ……………………………………………………………………………………….. 

Woonplaats : ……………………………………………………………………………………….. 

Handtekening : ……………………………………………………………………………………….. 

Emailadres : …………………………………………………………………………….. (optioneel, we houden je op de hoogte) 

omdat:  

• Museum De Voorde een relevante rol vervult in Zoetermeer; voor zowel het onderwijs, als voor
individuele bezoekers.

• Wij de waarde van de missie en visie van Museum De Voorde onderschrijven voor Zoetermeer.
• Museum De Voorde voor veel inwoners - met name kinderen - de eerste kennismaking is met een

museum.
• Museum De Voorde sinds de opening in april 2019 vanwege de corona pandemie geen echte kans

heeft gehad om te kunnen groeien. Die kans dient het museum alsnog te krijgen.
• Museum De Voorde het enige professioneel geregistreerde museum in Zoetermeer is, met als

belangrijke taak het collectiebeheer van het roerende materiele erfgoed van Zoetermeer.
• Museum De Voorde jaarlijks duizenden schoolkinderen (po, vo, so) ontvangt en lessen geeft over: (1)

de geschiedenis en het culturele erfgoed van Zoetermeer (2) actuele sociaal-maatschappelijke
thema’s (identiteit en burgerschapsvorming).

• Met het sluiten van Museum De Voorde decennia aan opgebouwde kennis over het erfgoed van
Zoetermeer dreigt te verdwijnen.

• Het College van B&W geen plan heeft voor het professioneel behoud van het erfgoed in eigendom
van het museum.

• Met het sluiten van het museum dreigt een collectie met 700 jaar Zoetermeerse geschiedenis uiteen
te vallen en te verdwijnen.

• De stopzetting van de subsidie zal zorgen voor een enorme kapitaalsvernietiging van publieke
gelden. Het ontmantelen van Museum De Voorde en de museale collectie gaat jaren duren en zal
veel onnodige kosten met zich meebrengen.

Stuur de ondertekende Steunbetuiging per email aan alle raadsleden: 

via: griffie@zoetermeer.nl met kopie aan: info@museumdevoorde.nl 

Voel je welkom om in het museum met ons van gedachten te wisselen. 
Meer info: www.museumdevoorde.nl 
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