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plaatsen kunst op rotondes en overzicht kunst openbare ruimte

Publiekssamenvatting
Er zijn een aantal wensen voor het plaatsen van kunst in de openbare ruimte. Een van de wensen is 
het realiseren van kunst op rotondes (gemeentelijk eigendom). Tevens wordt er inzicht gegeven over 
de stand van zaken met betrekking tot kunst in de openbare ruimte.

Gevraagd besluit
1. Niet in te stemmen met het plaatsen van marktkraamzeilen in de regenboogkleuren.
2. In te stemmen met het plaatsen van kunst op de rotondes: Harenkarspelweg en Witte Paal nabij 

Cine Magnus ad. C 40.000,--; De kosten voor de kunstwerken ten laste brengen van de post 
"reserve aankopen kunstwerken".

3. in te stemmen met het verstrekken van de opdracht aan de werkgroep Beeldende Kunst om dit 
verder met de organisatie uit te werken.

4. in te stemmen met het onderbrengen van het onderhoud kunst op rotondes bij Steengoedfiliaal 
en de kosten ten laste brengen van de post "onderhoud kunstwerken in de openbare ruimte";

5. in te stemmen met het reserveren van het bedrag ad. C 22.000,- voor het verwijderen van De 
Zwaan bij het voormalig gemeentehuis aan de Schagerweg te Schagerbrug.

Aanleiding
Kunst in de openbare ruimte is een verrijking en verfraaiing van de leefomgeving. Wij willen hier 
uitvoering aangeven door middel van het realiseren van de wensen die er zijn.

Belang
Kunst in de openbare ruimte verfraaien de omgeving.

Centrale vraag
Vinden wij het plaatsen van kunstwerken in de openbare ruimte van belang?

Beoogd maatschappelijk resultaat
Kunst in de openbare ruimte is een veraangenaming van de leefomgeving. Daarnaast vormt kunst 
een oriëntatie- en herkenningspunt voor mensen.

Kader
De notitie kaders beeldende kunst van december 2017.
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Argumentatie (pro, contra, alternatieven)
Marktkraamzeilen in regenboogkleuren
» Wens4U heeft in een motie aangegeven een regenboogzebrapad te willen. Vanwege de 

verkeersveiligheid wordt dit afgeraden. Besloten is verder onderzoek te doen naar de 
mogelijkheden van een regenboogstad.

» Marktkraamzeilen in de regenboogkleuren geven een vrolijk uitstraling aan de diverse markten in 
de gemeente. Dit is een optie, maar gezien de kostprijs C 32.500,- voor 110 kramen en daarbij 
nog onderhoudskosten, wordt aangeraden dit niet uit te voeren.

» Bijgevoegde foto geeft een indruk hoe de Markt er uit gaat zien met marktkraamzeilen in de 
regenboogkleuren.

» Verder onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het toepassen van kunst in de 
regenboogkleuren.

Kunst op rotondes
» Het coalitieakkoord geeft aan dat kunst in de openbare ruimte van groot belang is.
» De wens is om op alle gemeentelijke rotondes(ó) een kunstwerk te plaatsen.
» Vier van de zes rotondes zijn voorzien van beplanting, waardoor het plaatsen van een kunstwerk 

niet mogelijk is.
» Op de twee overige rotondes (Harenkarspelweg en Witte Paal nabij Cine Magnus) overgaan tot 

het plaatsen van kunst voor een totaalbedrag ad. C 40.000,- (all-in).
» De afdeling Openbaar Gebied/afdeling wegen 8, verkeer betrekken bij de keuze van het 

kunstwerk in verband met de verkeersveiligheid.
» De werkgroep Beeldende kunst opdracht verstrekken dit verder uit te werken binnen de kaders 

gesteld in de notitie beeldende kunst.
« Kunst op rotondes is een verrijking en verfraaiing van de rotonde. Om dit te realiseren worden 7 

kunstenaars uitgenodigd om een schetsontwerp te maken.
« De werkgroep beeldende kunst beoordeeld in samenwerking met de omgeving de ontwerpen 

en op basis hiervan wordt een keuze gemaakt.
» Onderhoud kunst op rotondes onderbrengen bij Steengoedfiliaal en ten laste van de post 

"onderhoud kunstwerken openbare ruimte".
» Jaarlijks is er een bedrag ad. C 13.633,- opgenomen in de begroting voor onderhoud 

kunstwerken. Het onderhoud past binnen dit budget.

Kunstwerk De Zwaan (staat nu bii voormalig gemeentehuis Zijpel
» Voor het kunstwerk De Zwaan was een herbestemming gevonden. Deze is ingetrokken, vanwege 

het vuile water welke vanuit de fontein de ramen van diverse woningen zal bereiken.
» De nieuwe eigenaar van het voormalig gemeentehuis Zijpe heeft nog geen verzoek gedaan om 

het kunstwerk weg te halen, maar staat er ons inziens wel aan te komen.
» Het geraamde bedrag ad. C 22.000,- voor het verwijderen van het kunstwerk blijven reserveren, 

zodat dit beschikbaar is als dit aan de orde is.
» Wanneer dit aan de orde is dan Steengoedfiliaal opdracht geven het kunstwerk te ontmantelen, 

te verwijderen en op te slaan op het terrein van Steengoedfiliaal.

Maatschappelijk draagvlak (steun en weerstand)
Voor kunst op rotondes worden een aantal kunstenaars uitgenodigd om een schetsontwerp te 
maken. Uit deze ontwerpen wordt, samen met de omgeving, een kunstwerk gekozen.

Financiële consequenties
De stand van de reserve aankoop kunstwerken per 31-12-2019: 
Rekening houden met de volgende wensen:
Kunstwerk op 2 rotondes (kosten all-inn) C 40.000,-
Eventuele kosten verplaatsen zwaan C 22.000.-
Stand na rekening te hebben gehouden met wensen

C 111 .427,-

Ç 62.000.-
C 49.247,-

Jaarlijks wordt er een bedrag ad. C 27.500,- toegevoegd aan de "reserve aankoop kunstwerken".

Raadsvoorstel Pagina 2 van 3



Communicatie van het besluit
» De leverancier van de marktkraamzeilen informeren over het feit dat er geen opdracht wordt 

versterkt;
» De gemeente in samenwerking met de werkgroep Beeldende Kunst verder laten gaan met het 

realiseren van kunst op 2 rotondes.

Realisatie van het besluit
« Er wordt aan 7 kunstenaars opdracht gegeven een schetsontwerp te maken. De werkgroep 

Beeldende Kunst in samenwerking met de omgeving beoordelen de schetsontwerpen en maken 
vervolgens een keuze.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

gemeentesecretaris burgeme;

De heer N.H. Swellengrebel Mevrou' '. van Kampen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen:
» Foto ter idee vorming hoe een markt er uitziet met regenboogzeilen.
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