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Beantwoording Art. 36 vragen Raadslid H. Koene

Geachte mevrouw Koene,
Wij sturen u bij deze de beantwoording van de door u gestelde Artikel 36 vragen.
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?
In september/oktober 2020 is, binnen het programma Kunst & Cultuur, via een
verbindende rol van de buurtcoach en in samenwerking met een ervaren ‘mural’
kunstenaar een concept voor een kunstproject ontwikkeld. Het project bestaat uit een
aantal muurschilderingen waarbij de input wordt geleverd door bewoners van het
voormalige schoolgebouw en –in een later stadium- door inwoners van Noorbeek.
Het idee is op voorhand besproken met Wethouder Jacobs en Wethouder Piatek.
Er bleek geen bezwaar tegen het aanbrengen van de schilderingen op de tot dan toe kale
binnenmuren van het voormalig schoolgebouw en men stond positief tegenover het
concept. Er was in dit eerste stadium nog niets bekend over een werkgroep die met de
school bezig was.
2) Hoe en wanneer gaat deze groep betrokken worden bij het vervolgtraject?
Dat is eventueel mogelijk vanaf maart. De kunstenaar heeft tijdens de eerste fase van het
project, samen met de bewoners van het gebouw, gewerkt aan een kleurrijke schildering
in de welkomsthal. Door de bewoners aangedragen symbolen zijn door de kunstenaar
verwerkt in de compositie. Er is met groot enthousiasme door de bewoners gereageerd.
Nu dit eerste contact tot stand is gebracht volgt de tweede fase waarbij inwoners van
Noorbeek worden betrokken. De opstart is gepland in maart.
Er wordt een oproep geplaatst waarbij inwoners worden opgeroepen foto’s of symbolen
aan te leveren, a.d.h.v. een gegeven thema. Deze worden verwerkt in een viertal kleinere
muurschilderingen in de gangen van het schoolgebouw. De input van de bewoners en de
inwoners van Noorbeek gaan hierbij een beeldend dialoog aan.
Indien de werkgroep betrokken zou willen worden in dit proces dan is dit uiteraard
mogelijk.
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3) Hoe gaat u de participatie van de inwoners op gang brengen en vormgeven.
zie punt 2
4) Hoeveel geld is voor dit project uitgetrokken?
De kosten van het project zijn €6000 in totaal, verdeeld over twee boekjaren (de eerste
fase vond plaats in 2020, de tweede fase is gepland in 2021)
5) Welke tijdstraject is er voor dit project
Eerste fase: november/december 2020 (afgerond)
Tweede fase: maart-juni 2021
NB: een onthulling in aanwezigheid van alle betrokkenen kan i.v.m. corona vooralsnog
niet worden ingepland.
6) Wie is de initiatiefnemer van dit project?
Zie punt 1
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.
Het gaat om de binnenmuren (specifieker: om de sfeer in het gebouw) en niet om de
(staat van de) buitenmuren. Het project is gerelateerd aan intrinsieke waarden. Het
gezamenlijke creatieve proces is het hoofddoel, het project belichaamt daarom meer dan
het eindresultaat. Vanuit de afdeling Openbare Ruimte is ter aanvulling aangegeven dat
het kunstproject geheel los staat van de technische staat en onderhoud van het gebouw.
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?
Het is geen burgerparticipatie project. Het is een sociaal/maatschappelijk kunstproject
met een interactief karakter. Wij streven ernaar onze kunstprojecten inhoudelijk gezien in
toenemende mate te verbinden met de maatschappij. Kunst wordt hierbij ingezet als
middel, en niet per definitie als doel.
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