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Geacht college,  

 

Hierbij verzoeken wij het college de volgende vragen schriftelijk te 

beantwoorden.   

 

- Het kunstwerk “de Zwaan” bij het voormalig gemeentehuis 

Schagerbrug blijkt niet meer ons eigendom te zijn. Hoe kan het dat de 

gemeente hiervan niet op de hoogte was? 

- Hoe kan het dat er geen clausule is opgenomen waarin staat dat het 

kunstwerk bezit van de gemeente zou blijven? 

- In de oordeelsvormende vergadering van 21-01-2020 is door Wens4U 

gevraagd naar de verplaatsing van het kunstwerk naar de Mondriaan 

vijver waarop de wethouder antwoorde dat zij die ochtend nog 

informatie had ontvangen dat verplaatsing naar ’t Zand ook nog een 

optie bleek te zijn. Waarom is niet voordat het raadsvoorstel op de 

agenda is geplaatst naar de status van dit object gevraagd door de 

wethouder? 

- In het verlengde van het voorval, ‘kwijtraken eigendomsrecht’ van de 

Zwaan, maken wij ons zorgen en vragen u of ook ‘Magnus’ en ‘de 

Watertafel’ op het plein van het Slot (de Watertafel bij het Slot is een 

gift van de oud burgemeester aan de bevolking van Schagen) niet 

meer in eigendom zijn van de gemeente? 

- Bent u op de hoogte dat ook deze kunstwerken van de inwoners van 

onze gemeente zijn en u hiervoor verantwoordelijkheid draagt? 

- Ook de kunst in en op het terrein van het voormalig gemeentehuis van 

Tuitjenhorn willen wij graag van weten of u deze kunstwerken nog in 

eigendom heeft?  

    

 



 

 

 

 

 

 

Toelichting: 

Naar aanleiding van de raadsmemo van 23 -01-2020 waarin u aangeeft dat 

de gemeente geen eigenaar is en dus geen zeggenschap meer heeft over 

het kunstwerk “de Zwaan” maken wij ons zorgen over hoe er wordt om 

gegaan met kunstwerken in de buitenruimte. 

En vinden wij het kwalijk dat in de beeldvormende vergadering de 

wethouder niet op de hoogte was van deze ontwikkeling en hierdoor de 

commissieleden een verkeerd beeld werd voorgehouden wat betreft onze 

gewezen eigendommen. 

Wij verzoeken het college éxtra aandacht te hebben voor kunstwerken in 

eigendom van de gemeente bij verkoop van Tafelzilver. 

 

 

 

Merieke Bredewold Wens4U [Wij en Schagen voor U] 


