
'Kunstcommissie opnieuw gepasseerd' 
'1 l _5 -C[rVan onze verslaggever Helder niet erg consistent om- glasobject dat de ingang van de heb ik geen enkel advies over wel vijftig jaar tegenaan kijken. 

JULIANADORP - Er is op
nieuw kritiek ontstaan op de 
wijze waarop in de gemeente 
Den Helder beeldende kunst in 
de openbare ruimte komt te 
staan. Ditmaal is het PvdA
raadslid J. de Groot die zich af
vraagt waarom er geen enkele 
formele procedure is gevolgd 
,voor het glasobject van Floris 
Brinkman dat burgemeester W. 
Hoekzema op 2 juni bij de in
gang van de bungalowwijk 
Zwanenbalg o�thult. 

De adviescommissie beel
dende kunst, die het college ge
vraagd en ongevraagd raad 
geeft over kunstaankopen en 
-opdrachten van de gemeente,
heeft de laatste jaren al vaker
de aandacht gehad van PvdA'er
De Groot. Hij vindt dat Den

gaat met deze instelling van nieuwe bungalowwijk Zwa- gezien, terwijl we toch echt een Kan ik dat nu ook regelen in 
deskundigen, die geregeld nenbalg moet markeren. Het is procedure hebben voor het mijn wijk?" Gemeentelijk 
wordt gepasseerd en daar relf overigens de vraag of het beeld plaatsen van kunst in de open- woordvoerder J. Fokkinga zegt 
ook al kritiek op heeft geuit. op. tijd geplaatst kan worden, bare ruimte. Die is weer niet ge- dat er geen advies is gevraagd 
Met name het 'artistieke' ont- want gisteren kreeg Brinkman volgd." omdat het kunstwerk in op
werp en dito inrichting van het te horen dat een van de gebogen Dat het kunstwerk in dit ge- dracht van de prcijectontwikke
Bernhardplein door ambtena- glazen beschermplaten in de fa- val door een projectontwikke- laar wordt geplaatst. 
ren van Stadsontwikkeling en briek gebarsten is. laar is besteld en als geschenk l °/4 r Beheer deden veel stof opwaai- • G d I

aan de gemeente wordt aange- o-rege mg
en in de kunstcommissie. Die een oor ee boden, doet volgens De Groot De Groot wil in de vergade,-
werd pas om een ( overigens bin- Raadslid De Groot realiseert niet ter zake. ,,Zo is het met het ring van de commissie welzijn 
dend) advies gevraagd toen bij- zich dat hij zich erg formeel op- beeldDeJutter ook gegaan. Dat en cultuur (of algemeen be
na alles al klaar was. Ook De stelt door kritische vragen over was een verrassing van de Hel- stuurlijke zaken) ook het ge
Groot vindt dat de commissie de plaatsing te stellen. ,,Men derse Ondernemers Vereniging, bruik van de zogeheten 1 %-re
toen meer zeggenschap had moet goed begrijpen dat het me die midden in de stad werd ge- geling aankaarten. Volgens de 
moeten krijgen over het totale niet gaat om het werk of wie het plaatst zonder dat .daar enige PvdA'er wordt daar nauwelijks • 
plan, zoals met hetJulianaplein gemaakt heeft, want dat heb ik democratische procedure voor gebruik van gemaakt bij 
gebeurd is. helemaal nog niet gezien en gevolgd is. Het gaat er niet om nieuwbouwprojecten in Den 

Vorige week kregen de ge- daar wil ik als raadslid sowieso of ik het mooi of lelijk vindt. Helder ofJulianadorp. ,,En zo'n 
meenteraadsleden de uitnodi- geen oordeel over hebben. Ik Maar als je daar in die buurt kunstcommissie: als je die al
ging van projectontwikkelaar ben juist blij dat we daar die woont en er is bijvoorbeeld leen maar gebruikt als het je 
OPP om op woensdagmiddag 2 kunstcommissie voor hebben, niets afgesproken over de tijd van pas komt en ze verder niet 
juni aanwezig te zijn bij de ont- want dat zijn mensen die er ver- dat zo'n kunstwerk er mag blij- serieus neemt, schaf 'm dan 
hulling van Floris Brinkmans stand van hebben. Maar hier ven staan, moet je er misschien maar af." 
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