
Dorpsraad Wognum 
p.a. Hoornseweg 11 
1687 ND Wognum. 

Wognum: 14-2-2012. 

Betreft: behoud van het kunstwerk "De Speelwagen". 

Geachte bestuursleden, 

Wij, (H.SIoetjes, N.Groot en J.Koning) als Bouwcommisie van de Historische Stichting "De Cromme 
Leeck", trachten in overleg met de Directeur van school "De Speelwagen" de hr. Gommers, het 
bovengenoemde kunstwerk aan de oostgevel (van de oude locatie) v/d school te behouden. 
Daartoe zijn wij in contact getreden met de gemeente. 

Deze zijn bereid om mee te werken mits de kosten niet te hoog zijn. Er zijn door de Gemeente 2 
locaties genoemd, een in het plantsoen bij de nieuwe locatie van de Speelwagen en een aan de 
zuidgevel van het gebouw "Everland" in de Sportlaan. Wij hebben voor beide locaties een 
ontwerpplan met een kostenraming gemaakt. 

Veel Wognummers vinden dat het kunstwerk "ergens" bewaard moet blijven. Mogelijk wilt u zich als 
Dorpsraad voor het behoud inzetten. Bijgaand zijn alle stukken meegezonden. 
In afwachting van uw reactie verblijven wij met vriendelijke groeten, 
namens de Bouwcommissie, 

J.J.Koning 
Oude Hoornseweg 14 
1687 NB Wognum 
Tel. 0229-572955 
Mail j.j.koning@quicknet.nl 



Gemeente Medemblik 
t.a.v. hr. J. Schavemaker 
Postbus 45 
1687 ZG Wognum 

Wognum, 14-2-2012 

Betreft: Behoud / verplaatsing kunstwerk, "De Speelwagen". 

Geachte heer Schavemaker, 
Naar aanleiding van uw telefonische reactie op ons verzoek, om het bovengenoemde kunstwerk te 
behouden en te herplaatsen, hebben wij beide door u genoemde locaties bekeken. Gebleken is dat 
veel inwoners van Wognum vinden dat het kunstwerk behouden moet worden. 

We hebben overleg gehad met dhr. Gommers, directeur van school "De Speelwagen" en hij heeft 
voorkeur voor plaatsing in het plantsoen bij zijn nieuwe school in de "Bloesem". Maar hij staat niet 
onwelwillend tegenover plaatsing aan de zuidgevel van gebouw "Everland", ook een plek waar veel 
jeugd komt, rondom en op de sportvelden en een prima zichtlocatie vanaf de Sportlaan. Wij vinden 
beide locaties een prima plek voor herplaatsing. 

Voor beide locaties hebben wij een ontwerp met kostenraming gemaakt. Omdat het, in verband met 
mogelijke tijdelijke verhuur van de oude school, niet duidelijk is wanneer het kunstwerk verwijderd 
kan worden is er een kostenraming gemaakt met gedeeltelijke zelfwerkzaamheid voor verplaatsing 
binnen korte termijn en omdat het mogelijk wel eens een jaar of 5 kan duren, is er een aanvulling 
gemaakt indien de werkzaamheden geheel door derden uitgevoerd gaan worden. 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet van de" Bouwcommissie" van de" Historische Stichting de Cromme Leeck" 
hoogachtend, 

H.H.SIoetjes, (N.Groot en J.Koning) 

cc. Dorpsraad. 

Bijlagen: 
Foto's, kunstwerk met maatvoering en gewicht, aanzichten plaatsing. 
Werkomschrijving. 
Berekening. 
Doorsnede /detaillering. 
Kostenramingen. 



Dorpsraad Wognum 
p/a Hoornseweg 11 
1687 ND Wognum. 

Wognum: 14-3-2012. 

betreft: Behoud van het kunstwerk "De Speelwagen". 

Geachte Dorpsraadsleden, 
Als vervolg op mijn brief van 14-2 kan ik u melden dat wij vrijdagmorgen 9 maart door de hr. J. 
Schavemaker op het Gemeentehuis zijn uitgenodigd om de zaak te bespreken. 
Wij hebben uitleg gegeven over ons idee van aanpak. Als locatie is gekozen voor de gevel van 
gebouw "Everland" aan de Sportlaan. 
De mogelijke tijdelijke verhuur van de scholen gaat niet door, als de gebouwen zijn overgedragen 
worden ze zo spoedig mogelijk gesloopt. 
Dat betekent dat wij binnen enkele weken met de werkzaamheden, voor het grootste deel 
zelfwerkzaamheid, moeten starten. We hadden gerekend op hulp van het sloopbedrijf met het 
inzagen van de buitengevel en het plaatselijk verwijderen van de binnenblad maar de Gemeente wil 
dat wij het kunstwerk voor de aanvang van het sloopwerk verwijderd hebben. De Gemeente stelt 
hiervoor maximaal 1500.= euro beschikbaar, dat is het bedrag van de kostenraming. Wij zullen 
evengoed trachten om het verplaatsen van het kunstwerk, nu door de bijkomende werkzaamheden, 
binnen het gestelde budget te realiseren. 
Het blijft dus behouden/bewaard in en voor Wognum. 
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben ingelicht verblijf ik met vriendelijke groeten, 
mede namens de Bouwcommissie, 
hoogachtend, 

J.J.Koning 
Oude Hoornseweg 14 
1687 NB Wognum 
Tel. 0229-572955 
Mail j.j.koning@quicknet.nl 



Dorpsraad Wognum 
p /a Hoornseweg 11 
1687 ND Wognum 

Wognum: 27-3-2012. 

Betreft: Behoud van het kunstwerk "De Speelwagen". 

Geachte Dorpsraadsleden, 
op 4 maart berichte ik u dat de verplaatsing van het monument naar de zijgevel van "Everland", op 
aangeven v/d Gemeente, doorgang kon vinden. 
Echter, donderdag 22 maart belde dhr. J. Schavemaker dat wij nog moesten wachten met de 
voorbereiding omdat de besturen van "Everland" en de "Jeu de Boules" nog ingelicht moesten 
worden. 
Hedenmorgen kwam het bericht dat de plaatsing geen doorgang kon vinden i.v.m. bezwaren v/h 
bestuur van "Everland", zie bijlage. Wij vinden niet alle bezwaren steekhoudend, het kunstwerk komt 
op het Jue de Boules terrein, afgeschermd door een flinke coniferenhaag van de ingang. 
Ons wordt nu gevraagd een andere locatie voor te stellen en wij gaan morgen melden dat wij 
terugvallen op ons eerste voorstel, n.l. het plantsoentje naast de school in "De Bloesem". 
Het kunstwerk zou ook in de aankomende uitbreiding van het winkelcentrum of de uitbreiding van 
het onderkomen van Spartanen geplaatst kunnen worden. Dan zouden we het voor de sloop van de 
oude school kunnen uitnemen, tijdelijk opslaan op de Gemeentewerf en dan kan het meegenomen 
worden in de planvorming van een van de bovengenoemde nieuwbouwlocaties. 
Ik wil toch weer om uw ondersteuning vragen en mogelijk heeft u als Dorpsraad een ander of een 
aanvullend voorstel. 
In afwachting van uw reactie verblijf ik met vriendelijke groeten, 
mede namens de Bouwcommissie, 
hoogachtend, 

JJ.Koning 
Oude Hoornseweg 14 
1687 NB Wognum 
Tel. 0229-572955 
Mail j.j.koning@quicknet.nl 



KERNRAAD WOGNUM 

Wognum, 11 april 2012 

Betreft behoud van het kunstwerk "De Speelwagen" 

Geachte heer Koning, 

Via mails en brieven heeft U ons op de hoogte gehouden van de acties die zijn ondernomen 
om het kunstwerk voor Wognum te behouden. 

Wij begrijpen de argumenten van bestuur en jongerenwerker van Everland. 

We vinden, dat het specifieke monument bij basisschool "de speelwagen" hoort en derhalve 
op of nabij de school "de speelwagen" geplaatst moet worden. 
Een plek elders heeft geen enkele relatie met het oorspronkelijke doel. 

Plaatsing bij de school kan in het plantsoen, zoals U al eerder te kennen gaf maar wellicht is 
ook een optie om het tegen de berging op het schoolplein aan te brengen. 

Wij, de Kernraad van Wognum, ondersteunen uw initiatief en we rekenen op de medewerking 
van schoolbestuur en Gemeentebestuur. 

Met vriendelijke groet, 

Jan Koot, secretaris kernraad Wognum, tel 0229-578006 
p/a Hoornseweg 11 1687ND Wognum. 
E-mail: dorpsraadwognum@quicknet.nl 


