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Geachte heer, mevrouw, 

Op 23 april stuurde Stichting 'De Cromme Leeck' ons een brief, waarin gevraagd werd om 
akkoord te gaan met de verplaatsing van een kunstobject naar het speelplein van 
basisschool de Speelwagen bij het multifunctioneel centrum De Bloesem. U vroeg het 
college ook om de verplaatsingskosten te betalen. Het kunstobject was oorspronkelijk 
bevestigd aan een gevel van het inmiddels gesloopte gebouw van de Speelwagen aan de 
Boogerd 1. 

in deze brief geven wij antwoord op uw verzoek. 
De kunstenaar heeft het kunstobject ontworpen op een situatie van het huidige 
schoolgebouw aan de Boogerd. Het kunstobject hoort dan ook bevestigd te worden aan een 
gevel. In de nieuwe situatie bij de Bloesem kan het kunstobject niet aan een gevel worden 
bevestigd (er is geen enkel stukje gevel bij de school in de Bloesem die groot genoeg is voor 
het kunstobject). Dit betekent niet dat het ook als een los element op het speelplein kan 
worden geplaatst. Een kunstobject dat ontworpen is als gevelbekleding leent zich niet voor 
plaatsing als los element op een schoolplein. De achterkant, die ook in zicht komt, is zeker 
niet fraai te noemen. Dit kan deels aan het gezicht onttrokken worden door het aanbrengen 
van beplanting, maar het blijft ons inziens geen goede oplossing om het kunstobject op deze 
prominente plek te plaatsen. 

IlUllllilllill 



Wel willen wij proberen het kunstobject te behouden. Op de locatie van de oorspronkelijke 
basisschool wordt in de nabije toekomst nieuwe bebouwing gerealiseerd. De bedoeling is dat 
het winkelcentrum wordt uitgebreid inclusief woningbouw. 
Bij deze nieuwbouwplannen kan een goede plek gevonden worden om het kunstobject aan 
een blinde gevel te bevestigen. Het kunstobject komt dan te staan op de historische plek 
waar 30 jaar lang de openbare basisschool "De Speelwagen" heeft gestaan. 

Wij begrijpen dat dit besluit voor u teleurstellend kan zijn, maar wij hopen dat u toch enig 
begrip kunt opbrengen voor ons standpunt. Het kunstobject wordt in ons alternatief toch 
behouden en krijgt in de toekomst een uitstekende en historische plek. 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Medemblik, 
De secretaris, De burgemeester, 

i.a.a. Openbare Basisschool de Speelwagen, Conferencelaan 1, 1687 RA Wognum 
Kernraad Wognum p/a J.Koot, Hoornseweg 1, 1687 ND Wognum 


