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Onderwerp

Selectie kunstenaars ontwerp kunstwerk kraan Werthaboulevard.

Voorstel

1. In te stemmen met de selectie van vier kunstenaars voor het ontwerp van het
kunstwerk van de voormalige laad en loskraan van het Landbouwbelang.

2. Geheimhouding op te leggen op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g Wet
openbaarheid van bestuur voor wat betreft de bijlagen.

Inleiding

Op 8 januar¡ 2019 heeft het college ingestemd met een herbestemming van de kraan als
kunstwerk. Op 23 april 2019 is via een persbericht een oproep gedaan aan kunstenaars
om zich aan te melden voor het ontwerp. De voorwaarden voor deelname, de
selectiecriteria en een planning zijn opgenomen in een plan van aanpak (pva). Het pva is
bijgevoegd bij dit voorstel.

Uit de aanmeldingen zijn op basis van visie, referentie en eruaring vier kunstenaars
geselecteerd die worden uitgenodigd een (schets)ontwerp te maken met een globale
kostenraming. Zij ontvangen hiervoor een ontwerpvergoeding van € 2.500,-.
In totaal hebben acht kunstenaars zich aangemeld voor het ontwerp (zie bijgaande lijst
met aanmeldingen).

Beoogd effect/doel

De kraan refereeft aan de voormalige industrie aan de Wethaboulevard. Door de kraan in
te passen in een kunstwerk blijft de relatie met het industriële verleden behouden.
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Voor het ontwcrp zijn dc volgcndc kunstenaars geselecteerd
. Mariëlle van den Bergh
. Karin Colen/Ber Smolenaers
. Dirk Verberne
. Job Smeets

Allen zijn ze bekend met het verwerken van staal, hebben de nodige ervaring en sluiten
goed aan bij onze vraag en wensen.
De overige kunstcnaars die zich hebben aangemeld sluiten minder of onvoldoende aan bij
een van de gevraagde onderdelen.

Kanttekenlngen en rlslco's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

De financiële bijdrage van de gemeente voor het terugplaatsen van de kraan is vastgelegd
in de Samenwerkingsovereenkomst met Bouwbedrijf Jongen.
De kosten voor de ontwerpvergoeding voor de kunstenaar(s) kunnen binnen de
grondexploitatie Landbouwbelang worden opgevangen.

Duurzaamheid

Een duurzame invulling is als uitgangspunt meegegeven in de uitvraag

Uitvoering/evaluatic

De ontwerpen worden in het derde kwartaal van 2019 voorgelegd aan de betrokken
commissies Monumenten, Welstand en de Rijksdienst voor cultureel erfgoed. De keuze
voor het definitieve ontwerp wordt in het vierde kwartaalvan 2019 ter besluitvorming
voorgelegd aan het college. De raad wordt daarna geïnformeerd. De definitieve algehele
uitvoering is afgerond op 1 januari 202L.

Commu n icatie/ participatie

Er is een brede seiectie en beoorcjeiingscommissie benoemd van in- en externen. in de

ontwerpfase wordên ook de vakeommiss¡ss (Çultuurhistorie, Monumenten en Welstand)
betrokken bij de keuzes, evenals de Rijksdienst voor cultureel erfgoed en de raad.

Overleg gevoerd met

Intern:

Madelon van Hoef, beleidsadviseur Cultuur;
John van Cauteren, conseruator museum;
Joke Jongeling, beleidsadviseur monumenten en architectuur;
Rob van der Wijst, stedenbouwkundige.

Extern

Gio de Monte, projectleider ontwikkelaar Bouwbedrijven Jongen;
Afgevaardigde VVE Ceres, de heren Jansen en van den Berg.;
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Bijlagen:

. Plan van aanpak ontwerp kraan Werthaboulevard Weert;

Vertrouwelijk:

. Lijst met aanmeldingen.
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