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Beste heer van der Kallen,

In uw brief van 3 april 2020 stelt u ons vragen over het stoppen van de Beeldenwacht. Graag beantwoorden wij 
hieronder uw vragen als volgt.

Vragen

1. Wat is de stand van zaken?
Antwoord:
Op dd. 10-01-2020 heeft Kunstenaarscollectief Krot 8, Co als ‘Beeldenwacht Bergen op Zoom’ (hierna: de 
Beeldenwacht) het College aangeschreven dat zij met hun taken stoppen. De Beeldenwacht onderhield op 
vrijwillige basis voor de gemeente Bergen op Zoom via een overeenkomst de kunstwerken in de openbare 
ruimte.

Na het ontvangen van de brief hebben er verschillende ambtelijke overleggen plaatsgevonden en is er 
telefonisch contact geweest met de woordvoerder van de Beeldenwacht om de aanleiding tot een overleg door 
te spreken.

Maandag dd. 2-3-2020 heeft er samen met wethouder van der Velden en de Beeldenwacht een overleg 
plaatsgevonden.

Momenteel wordt er ambtelijk gewerkt aan een nieuwe plan van aanpak rond kunst in de openbare ruimte.

2. Heeft het gesprek plaatsgevonden en wat is het resultaat?
Antwoord:
Het gesprek heeft plaatsgevonden. In het gesprek werd er vanuit de gemeente waardering uitgesproken voor de 
inzet en werk van de Beeldenwacht voor kunst in de openbare ruimte.
Het gesprek was verder met name gericht op het aanhoren van de groep.

Ten slotte werden ook verdere mogelijkheden afgetast. Gezien kunst in de openbare ruimte specifieke kennis 
wat betreft onderhoud en beheer vergt, en de Beeldenwacht het thema een warm hart blijft toedragen, hebben 
zij wel nog interesse in een andere en meer beperkte overeenkomst waarbij de Beeldenwacht louter als 
adviesgroep kan gaan fungeren. Voordat er over deze nieuwe overeenkomst besloten wordt, wordt er:



Een rondleiding door de Beeldenwacht georganiseerd voor de wethouder en ambtenaren langs de 
kunstwerken in de openbare ruimte om meer voeling met het thema te krijgen (uitgesteld tot opheffing 
maatregelen Covid-19);
Door de gemeente een nieuw plan van aanpak voor kunst in de openbare ruimte voorgesteld;

o Op vraag van de gemeente heeft de Beeldenwacht reeds een categorisering opgesteld waaruit 
geconcludeerd kan worden welke kunsttoepassingen regelmatig onderhoud behoeven, en 
welke zelfs mogen verdwijnen. Op basis hiervan wordt een nieuw onderhoudsplan met 
algemene aanbevelingen over de structurele aanpak van het beheer en onderhoud en het 
verhelpen van achterstallig onderhoud opgesteld. Om een plan van aanpak op te stellen blijkt 
er daarnaast nieuw beleid voor het plaatsen van nieuwe kunst nodig vanwege het beperkte 
onderhoudsbudget maar het groot aantal kunstwerken.
Voor de uitvoering van het beheer en onderhoud worden er verschillende mogelijkheden 
bekeken, zoals het uitschrijven van overheidsopdrachten voor de werkzaamheden of het 
overhevelen van de beheerstaken die door de Beeldenwacht gebeurden naarde gemeente. 
Het beleid voor zowel nieuwe kunst als beheer en onderhoud, en een realistisch plan van 
aanpak, wordt eveneens uitgeschreven.

3. Indien het gesprek (nog) niet heeft plaatsgevonden wat is daarvan de reden?
Antwoord:
Het gesprek heeft plaatsgevonden (zie vorige punt).

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met J.J. van Schaik,
bereikbaar via telefoonnummer 0164-277874.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,
namens het college,

Dhr. P.A.M. van der Velden 
Wethouder


