Van: Manneke Koene Groenlinks Eijsden-Margraten [mailto:hannekekoenel960(S)gmail.com1
Verzonden: dinsdag 12 januari 202110:41
Aan: griffie <Eriffie(5)eiisden-margraten.nl>
Onderwerp: kunstproject school Noorbeek artikel 36

Goedemorgen,
Ik zou graag een aantal vragen stellen over het kunstproject dat in de school in
Noorbeek plaatsvindt
Er zijn zorgen rond de situatie in die school en daarom is er in het dorp een
werkgroep bezig om te bekijken hoe deze situatie verbeterd kan worden
voor de bewoners
voor het gebouw
voor de positie van het gebouw in het dorp.
Deze groep heeft geen politiek insteek en niet als vooropgezet doel om de school te
behouden. Wat de groep wil is een zo goed mogelijk situatie en een goede
bestemming voor het gebouw. Persoonlijke overwegingen over het gebouw spelen
(nog) geen rol. Wel de persoonlijke zorg over de huidige situatie:
Bewoners die niet prettig wonen
Gebrek aan betrokkenheid bij het gebouw waardoor het gebouw en de omgeving
eromheen achteruit gaat.
geen positief contact tussen bewoners van de school en inwoners van het dorp.
(Onlangs is zelfs ernstig pestgedrag geconstateerd tussen dorpskinderen en
statushouderskinderen waarbij het initiatief lag bij de kinderen uit het dorp en de
aanleiding het 'vreemd' zijn van de andere kinderen.)
Er is geen contact tussen het dorp met de school, waardoor het gebouw en wat daar
gebeurt een eiland in het dorp wordt.
Omdat het de groep niet over mensen heen wil walsen en ook niet te vroeg
conclusies wil trekken is er een sensibiliseringstraject uitgezet. Via het plaastelijk
blad wordt er elke maand een herinnering van iemand aan het gebouw beschreven
aangevuld met wat informatie over het gebouw.
Dit plan is ontstaan en besproken tijdens een overleg met wethouder Piatek en de
ambtenaar die belast is met de integratie van statushouders. Tijdens dat gesprek
werd ook het idee geopperd om een kunstwerk te maken in de hal van het gebouw.
Daarop is aangevoerd dat dit wellicht geen slecht idee is, maar dat het het beste was
als dit voort zou komen uit de betrokkenheid van de inwoners en niet door de
gemeente opgelegd. Dus niet nu doen, maar in de achterzak houden voor een later
moment.
Dit heb ik persoonlijk ook besproken met wethouder Jacobs.
Tot mijn verbazing staat er in de nieuwsbrief van de gemeente van deze week dat er
een kunstwerk is gemaakt en dat er nog een kunstproject komt waar de bewoners bij
betrokken gaan worden.
Mijn vragen

tav Het kunstproject:
1) Waarom is de werkgroep die met de school bezig is helemaal niet betrokken bij de
uitvoering dit plan, niet inhoudelijk en ook niet bij het moment van uitvoering?
2) Hoe en wanneer gaat deze groep betrokken worden bij het vervolgtraject?
3) Hoe gaat u de participatie van de inwoners op gang brengen en vormgeven.
4) Hoeveel geld is voor dit project uitgetrokken?
5) Welke tijdstraject is er voor dit project
6) Wie is de initiatiefnemer van dit project?

tav het gebouw
7) Waarom wordt er nu al geld uitgegeven aan een kunstwerk terwijl de bewoners te
maken hebben met hoge woonlasten door de slechte staat van het gebouw en het
gebouw er desolaat bijstaat, mede doordat het gewone schilderwerk aan de
buitenkant in erbarmelijke staat verkeert.
tav burgerparticipatie
8) ) Hoe zou u samenwerking met burgers omschrijven en invullen? Wilt u daarbij
aangeven hoe u wat hier gebeurt vindt passen in die visie?
In de bijlage enkele foto's van de staat van de school, afgelopen weekend genomen.
Ik heb door de deur naar binnen gekeken, maar heb niets van een kunstwerk gezien.
Ik ben niet naar binnen gegaan.

Hartelijke groet,
Hanneke Koene

Hanneke Koene
fractievoorzitter
GROENLINKS Eijsden-Margraten
tel. 0630022809
@, hannekekoene@eii sden-margraten.nl
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