
Jaar Kunstwerk

2019 Vis Dirkshorn

2020 Bankje Nes Noord

2021 Kunst Rotonde Harenkarspelweg

2021 Kunst Rotonde Schagen

2021 Regenboogbankje Schagen

2021 Social Sofa

2021 Kunstwerk Torenven, Warmenhuizen

2021 Graffitimuur Schagen

2021 Sportpodium Waarland

2021/2022 Sociale Sofa

2021 Graffitimuur

2021 Writers Block

Wat is er gerealiseerd op het gebied van Kunst de afgelopen periode 



2021 Regenboogpad bij station Schagen

Naast het budget "aankoop kunstwerken" is er een klein budget onderhoud. 

Het budget onderhoud wordt ingezet voor het opknappen c.q. renoveren van kunstwerken in de buitenruimten.

Tevens is er een beheerplan. In dit beheerplan wordt aangegeven hoe aan het onderhoud van schilderijen etc (binnenkunst) vorm gegeven kan worden.

Het budget voor onderhoud is hiervoor aangepast.

In  2017 heeft de gemeenteraad de notitie kaders beeldende kunst vastgesteld. Bij de beoordeling door de Adviescommissie Beeldende Kunst is deze notitie leidend.



Aantekening

Ingebracht door een burger: wordt in 2021 gerealiseerd op een muur in Schagen

Wat is er gerealiseerd op het gebied van Kunst de afgelopen periode 

In verband met de reconstructie Dirkshorn was het noodzakelijk het Kunstwerk 

te verplaatsen. Het verplaatsen is vanuit het budget reconstructie Dirkshorn 

bekostigd

Er is in Nes Noord een bankje geplaatst. Dit is onderdeel geweest vanuit het 

bouwproject Nesserpark en vanuit dit budget bekostigd.

In 2021 heeft de gemeente opdracht gegeven dit te realiseren. De 

werkzaamheden zijn (13-7-2021) in uitvoering. De bekostiging is vanuit de post 

"aankoop kunstwerken".

In 2021 heeft de gemeente opdracht gegeven dit te realiseren. De 

werkzaamheden zijn (13-7-2021) in uitvoering. De bekostiging is vanuit de post 

"aankoop kunstwerken".

In 2021 heeft de gemeente opdracht gegeven dit te realiseren. De 

werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd en het bankje is op 10-06-2021 onthuld.. 

De bekostiging is vanuit de post "aankoop kunstwerken".

Het bankje wordt geplaatst bij het Max Plazierhuis in Schagerbrug. De 

initiatiefnemers gaan in samenwerking met de bewoners van het Max 

Plazierhuis het bankje beplakken. De bekostiging is vanuit de post  "Burger en 

Overheidsparticipatie".

In de muur van de basisschool de Torenven was een kunstwerk gemetseld. 
Vanwege de sloop van deze school heeft de dorpsraad en een aantal inwoners 
gevraagd om het kunstwerk te behouden. Dit is uiteindelijk gelukt en 
teruggeplaatst bij de kinderopvang. De kosten hiervan zijn vanuit de post sloop 
schoolgebouw gefinancierd

In 2021 heeft de gemeente opdracht gegeven dit te realiseren. De 

werkzaamheden zijn (13-7-2021) in uitvoering. De bekostiging is vanuit de post 

"aankoop kunstwerken".

Sportpodium Waarland heeft gevraagd om medewerking te verlenen aan het 

plaatsen van een kunstwerk bij de sporthal Waarland. Gewacht wordt op 

nadere gegevens, zodat de Adviescommissie Beeldende kunst hier een oordeel 

over kan vormen.

De Dorpsraad Schagerbrug heeft een verzoek ingediend om een Social Sofa te 

plaatsen in Schagerbrug na de reconstructie Schagerweg. Dit wordt 

meegenomen in het budget reconstructie Schagerweg.

Ingebracht door een burgerinitiatie:wordt gerealiseerd op het stukje groen 

achter de Lindenlaan Schagen



Op verzoek van de gemeenteraad
Naast het budget "aankoop kunstwerken" is er een klein budget onderhoud. 

Het budget onderhoud wordt ingezet voor het opknappen c.q. renoveren van kunstwerken in de buitenruimten.

Tevens is er een beheerplan. In dit beheerplan wordt aangegeven hoe aan het onderhoud van schilderijen etc (binnenkunst) vorm gegeven kan worden.

In  2017 heeft de gemeenteraad de notitie kaders beeldende kunst vastgesteld. Bij de beoordeling door de Adviescommissie Beeldende Kunst is deze notitie leidend.
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