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Geachte heer, mevrouw,
In de commissievergadering Mens S Maatschappij van dinsdag 22 januari 2013 is de brief van Lijst Linssen en ons
antwoord over het budget voor kunstwerken in de openbare ruimte in de wijken Meilust, Tuinwijk en Noordgeest
besproken. U heeft aansluitend verzocht te onderzoeken of er binnen de wettelijke kaders ruimte is om de gelden voor
kunst in de openbare ruimte op een andere wijze in te zetten die bijdraagt aan de leefbaarheid van de wijk. Dit uiteraard
in samenspraak met de bewoners. Door personele omstandigheden heeft de beantwoording enige tijd op zich laten
wachten, maar wij kunnen u het volgende meedelen.
Alhoewel het mogelijk is de gereserveerde gelden eventueel op een andere wijze in te zetten in de zelfde wijk, achten wij
het toch het meest wenselijk het gereserveerde budget in te zetten voor het realiseren van een kunstuiting die bijdraagt
aan de verbetering van de leefomgeving en de maatschappelijke betrokkenheid. De verbindende kracht van een
kunstwerk is zeker aanwezig. Denk hierbij aan projecten zoals in Fort Zeekant of Borgvliet. Het kan op deze wijze ook
bijdragen aan de identiteit van de wijk en het "trots zijn op". Het resultaat van het kunstproject hoeft echter niet per
definitie een permanent kunstwerk te zijn. De uiteindelijke vorm zal samen met de wijkbewoners moeten worden bepaald.
Stichting KidOR (als uitvoerende partij) wordt door ons nadrukkelijk verzocht extra zorgvuldig in te zetten op het
betrekken van de wijkbewoners en duidelijk te communiceren over de maatschappelijke waarde van kunst.
Het borgen van het eventuele onderhoud, en dan met name de financiële kant daarvan, blijft aandachtspunt. Momenteel
wordt onderzocht op welke wijze dit beter en efficiënter kan worden uitgevoerd, in samenwerking met de vrijwilligers van
de Beeldenwacht.
Wij gaan er vanuit hiermee uw vraag voldoende te hebben beantwoord. Mocht u over deze brief nog vragen of
opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.M.A. Vrijenhoek - de Vries, bereikbaar op
telefoonnummer (0164) 277657.
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