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To: henksloetjesuitwognurn@hotmail.com  

Subject: kunstwerk de Speelwagen. 

Date: Fri, 6 Sep 2013 07:14:26 +0000 

Hallo Henk. 

Het is alweer een tijdje geleden dat we contact met elkaar hadden over het kunstwerk bij de OBS 

de Speelwagen. 

Inmiddels doet zich een ander optie voor: 

We zouden het kunstwerk kunnen plaatsen op het gebouw van Pius X (Boogerd 15) 

Ik denk dat dit een perfect situatie is.. 

De bestuurleden van Pius X zijn enthousiast als het kunstwerk geplaatst wordt, maar dan zonder 

de letters "de speelwagen". 

Het kunstwerk kan dan geplaatst worden aan de westgevel van het gebouw langs de Stolphoevelaan 

(zie hiervoor de bijlage) 

Wanneer er ook wat beplanting wordt verwijderd dan staat hij echt op een goede zichtlocatie. 

Wat vinden jullie hiervan???. 

Hoor graag jullie reactie. 

Met vriendelijke groeten, 

Jan Schavemaker 

projectleider gemeente Medemblik  

Postbus 45; 1687 ZG Wognum  

tel.: 0229-856232 

E logo medemblik 
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Jan Schavemaker 

projectleider gemeente Medemblik 

Postbus 45; 1687 ZG Wognum 

tel.: 0229-856232 

Medemblik 

Van: Henk Sloetjes [mailto:henksloetjesuitwognum@hotmail.com]  

Verzonden: woensdag 25 september 2013 16:36 

Aan: Jan Schavemaker 

CC: joop koning; N.T. Groot; Koos Ligthart; ina broekhuizen 

Onderwerp: RE: kunstwerk de Speelwagen. 

Dag Jan, 

De Commissie Bouwhistorie heeft ruggenspraak gehouden met bestuursleden van De Cromme Leeck en de voorkeur 

gaat nog steeds uit naar herplaatsing van de plastiek op een plek bij de nieuwe Speelwagen in De Bloesem. 

Als dit er echt niet inzit, vinden wij herplaatsing aan het Piusgebouw een goede tweede keus. 

Wij vinden wel dat de letters een onlosmakelijk onderdeel vormen van het kunstwerk. Ook de letters zijn 

ontworpen en gemaakt door Piet Schoenmaker, en zij vertellen wat de plastiek voorstelt. Wij vinden weglaten van 

de letters een ontoelaatbare verminking. De Cromme Leeck is bereid zorg te dragen voor een bord waarop uitleg 

over herkomst en geschiedenis gegeven wordt. 

le reactie afwachtend, met vriendelijke groet,  

Henk Sloëtjes. 

From: 1Drischavemaker@)medemblikni 
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Subject: FW: kunstwerk de Speelwagen. 

To: joop koning <j.j.koning@quicknet.nl>, 

N.T. Groot <nt.groot@quicknet.nl>, Koos 

Ligthart <jm.ligthart@quicknet.nl>, ina 

broekhuizen <inaslot@quicknet.nl> 
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Date: 28/09/13 10:40 

From: Henk Sloetjes <henksloetjesuitwognum@hotmail.com> 

 

dag allen, hierbij het antwoord van jan s. jan is teleurgesteld... wij ook! maar om een andere reden. 

de volgende stap lijkt me een gesprek met alle betrokkenen. wij moeten dan van tevoren ons standpunt bepalen, voor 

zover we dat al niet gedaan hebben. ik hoor het wel. groet, henk. 

From: jan.schavemaker@medemblik.n1  

To: henksloetjesuitwognum@hotmail.com  

Subject: RE: kunstwerk de Speelwagen.  

Date: Thu, 26 Sep 2013 11:24:02 +0000 

Hallo Henk, 

Ik vind jullie reactie nogal teleurstellend. De suggesties om de letters te laten vervallen kwam volgens mij uit 

jullie eigen koker. 

Het college heeft besloten om het kunstwerk niet solitair bij de Bloesem te plaatsen en dat betekent dat 

jullie voorkeurslocatie niet mogelijk is. 

Als jullie Pius X afwijzen vervalt ook een goede tweede keus. 

Ik begin langzamerhand te twijfelen of er sowieso draagvlak bij de bevolking gevonden kan worden over het 

kunstwerk met letters op een (semi-) openbaar gebouw in Wognum. 

Door het vervallen van de letters is wel draagvlak gevonden bij de gebruikers van het Pius X en dat lijkt me 

toch een vereiste voor het plaatsen. 

Ik zie op korte termijn niet veel andere mogelijkheden, mede gezien er op korte termijn geen 

gebouwen worden gerealiseerd door de gemeente of de woningbouwvereniging. 

Bij plaatsing van het kunstwerk op een gebouw in de Boogerd wat eigendom is van een particulier is, kan dit 

alleen maar afgedwongen worden en langdurig in stand worden houden als er ook de jaarlijks 

onderhoudskosten betaald gaan worden. Ik zie de gemeente dit nog niet voor zijn rekening nemen. 

Voorlopig moet het kunstwerk dus maar blijven staan op de plek waar hij is.  

Met vriendelijke groeten, 
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