G EMEENTE HILVERSUM
POSTBUS 9900
1201 GM HILVERSUM
BEZOEKADRES:

Aan de gemeenteraad
cc. college van B&W
cc. pers

DATUM
ZAAKNUMMER
BEHANDELD DOOR
TELEFOON (035)

RAADHUIS
DUDOKPARK 1
TELE FOONNUMMER: 14 0 35
WWW.HILVERSUM.NL

23 december 2020
730787
P. Defferding
629 2556

UW KENMERK
BIJLAGEN
BETREFT

Beantwoording vragen art. 41 "Luid de Klokken"
Geachte dames en heren,
Op 17 december 2020 heeft de fractie van het CDA artikel 41 RvO vragen gesteld in verband met de
afsluiting van 2020 en de start van het nieuwe jaar, waarvan het CDA van mening is dat dit jaar niet in
stilte zou moeten beginnen.
Hieronder treft u de antwoorden op uw vragen aan:
Vraag 1
Is het college het met ons eens dat we, in afwezigheid van vuurwerk en festiviteiten rond oud & nieuw,
naar een alternatief moeten zoeken om het nieuwe jaar toch een beetje feestelijk in te luiden?
Antwoord
Het college is het met het CDA eens dat een alternatief om het nieuwe jaar in te luiden passend is.
Vraag 2
Ziet het college, met ons, het luiden van de kerkklokken in de gemeente alsmede de klokken van het
raadhuis, om 0.00 uur als mooi alternatief?
Antwoord
Het college ondersteunt in algemene zin het initiatief om klokken te laten luiden bij de aanvang van het
nieuwe jaar.
Vraag 3
Is het college het met ons eens dat ons religieus erfgoed op deze manier kan worden ingezet om iedereen
op een speciale manier een mooi begin van het nieuwe jaar toe te luiden?
Antwoord
Het college ondersteunt het initiatief in algemene zin en beperkt zich tot het faciliteren van het luiden van
de klokken van het Raadhuis.

Vraag 4
Zo ja, is het college bereid de oproep van het CDA kracht bij te zetten door contact op te nemen met de
kerkgemeente, de kerkraad en, indien nodig, de veiligheidsregio.
Antwoord
Het college verwijst naar het antwoord op de vorige vraag.
Vraag 5
Ziet het college kansen om bovenstaande acties op korte termijn te nemen, zodat de klokken op 31
december, om 0.00 uur ook daadwerkelijk luiden?
Antwoord
Het college zal ervoor zorgdragen dat op 31 december om 0.00 uur de klokken van het Raadhuis bediend
worden, waarmee aan het voorstel, voor wat betreft de klokken van het Raadhuis, uitvoering wordt
gegeven.
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