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Wognum, 23 april 2012

Onderwerp: Herplaatsing kunstwerk De Speelwagen
Contactpersoon: H . H . Sloëtjes, tel. 0229-571884

Geacht college,
Naar aanleiding van de ophanden zijnde sloop van O B S De Speelwagen, Boogerd 1 in
Wognum, heeft de Historische Stichting De Cromme Leeck zich hardgemaakt voor behoud en
herplaatsing van de plastiek van genoemd gebouw.
De plastiek is ontworpen en gemaakt door de Limburgse kunstenaar Piet Schoenmakers en
dateert uit 1975.
De Cromme Leeck, i.c. de commissie Bouwhistorie was, in samenspraak met de gemeente
Medemblik, bijna rond met herplaatsing van de plastiek aan de zuidgevel van jeugdgebouw
Everland aan de Sportlaan in Wognum, toen bleek dat dit bij het bestuur en de gebruikers van
J.C. Everland op onoverkomelijke bezwaren stuitte.
Er is daarom besloten de plastiek voorafgaand aan de sloop van het schoolgebouw uit te zagen
en voorlopig op te slaan op de gemeentewerf in Wognum. Dit heeft de commissie
Bouwhistorie op zaterdag 21 april j.1. in eigen beheer en in overleg met de gemeente
verzorgd.
De plaats waar het kunstwerk het meest tot zijn recht komt is bij het nieuwe onderkomen van
De Speelwagen in Bloesemgaerde. A l s locatie voor herplaatsing komt de groenstrook in
aanmerking die de speelplaats van de nieuwe school aan de noordzijde afsluit.
De besturen van De Cromme Leeck, de Kernraad en De Speelwagen hebben allen een grote
voorkeur voor deze plek.

Een andere mogelijkheid zou herplaatsing zijn in een nieuw gebouw in de buurt van de locatie
van de oude Speelwagen aan de Boogerd. Grote nadelen die aan deze oplossing kleven, zijn
de noodzakelijke langdurige opslag (wanneer wordt daar gebouwd?) en de bezwaren die
allerlei belanghebbenden (architect, huurders/gebruikers) dan kunnen hebben (zie de
bovengenoemde reactie van Everland).
Daarom verzoekt de Historische Stichting De Cromme Leeck het college toestemming te
geven voor herplaatsing van de plastiek op bovengenoemde locatie bij de nieuwe Speelwagen
en het hiervoor benodigde budget beschikbaar te stellen. O m de kosten zo laag mogelijk te
houden zal ook de herplaatsing zo veel mogelijk in eigen beheer uitgevoerd worden.
In afwachting van uw besluit verblijven wij,
hoogachtend,

G . M . M . Schouwe-Schouten, secretaris

H . H . Sloëtjes, namens de commissie Bouwhistorie
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