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U heef t op 14 juni 2021 een brief gestuurd aan de gemeenteraad van Noordoostpolder, waarin u
aangeef t zich zorgen te maken over het gat bij het gemeentehuis, dat deel uitmaakt van het daar
geplaatste kunstwerk.
De gemeenteraad heef t besloten dat het college van burgemeester en wethouders u een antwoord
sturen. Dat antwoord gaat daarna ter kennisgeving weer naar de gemeenteraad.
Namens het college van burgemeester en wethouders stuur ik u daarom deze brief .
Over het gat op het plein van het gemeentehuis is al veel gesproken
Het college heef t zich ook gestoord aan dit gat, omdat er af val in terecht kan komen en het onveilig
kan zijn als iemand erin zou vallen. Op dat punt delen we dus uw zorgen. We waarderen het dat u het
onder de aandacht brengt. U laat hierdoor zien dat u met ons mee wilt denken. Het is begrijpelijk dat u
zich eraan stoort. We vinden het f ijn dat u dat ook meldt in plaats van dat u het voor zich houdt.
De gemeente heef t in het verleden de kunstenaar opdracht verleend om het kunstwerkþÿkubische
f ossielenþÿte maken. Het gat maakt onderdeel uit van het kunstwerk: het wekt de suggestie dat de
piramide-achtige blokken omgekeerd zouden passen in het gat.
We hebben dus lang geleden gevraagd om het kunstwerk op deze wijze uit te voeren. Daardoor
kunnen we het niet zomaar aanpassen of verwijderen.
We hebben maatregelen getroffen
Om zoveel mogelijk te voorkomen dat het gat in het plein tot onveilige situaties kan leiden, hebben we
ervoor gezorgd dat er verlichting is aangebracht, zodat het ookþÿs avonds goed zichtbaar is.
Daarnaast wordt het regelmatig schoon gemaakt en hebben we ervoor gezorgd dat het regenwater
dat erin valt goed wordt af gevoerd.
We spraken met de kunstenaar
De burgemeester heef t ook een gesprek gehad met de kunstenaar, om de kwestie van onveiligheid
nog eens met hem te bespreken. In de optiek van de kunstenaar is zijn kunstwerk ook bedoeld als
speelelement voor kinderen, dat is dus een onderdeel van het kunstwerk en de kunstenaar ziet geen
reden tot aanpassing.

We hopen dat we op deze manier voldoende duidelijkheid hebben gegeven. Ook al zal het uw gevoel
van onveiligheid niet wegnemen.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met Radboud Haf kamp. U bereikt hem via telef oonnummer 06 13 32 59 42, of
stuur een e-mail naar r.haf kamp@noordoostpolder.nl.
Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,

de heer R.R. Burghoorn
manager Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrif t sturen. Zorg ervoor dat u het
bezwaarschrif t indient binnen zes weken na de datum van deze brief . Daarmee voorkomt u dat wij uw
bezwaarschrif t niet meer kunnen behandelen.
Zet
•
•
•
•
•

in uw bezwaarschrif t ten minste:
uw naam, woonadres, telef oonnummer en e-mailadres;
de datum van uw bezwaarschrif t;
een omschrijving of het nummer van het besluit waar u bezwaar tegen maakt;
waarom u het niet eens bent met ons besluit;
uw handtekening.

U stuurt het bezwaarschrif t aan de gemeente Noordoostpolder.
Het adres is: Postbus 155, 8300 AD Emmeloord.
Wilt u meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften?
Bel dan met de gemeente Noordoostpolder via telef oonnummer 0527 63 39 11.
Heeft u spoed bij de beoordeling van uw bezwaren?
Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt direct nadat u een bezwaarschrif t heef t
ingediend, een voorlopige voorziening vragen. Daarvoor is nodig dat u spoedeisend belang heef t. Dat
is het geval wanneer de uitvoering van het besluit gevolgen heef t die niet ongedaan gemaakt kunnen
worden. Een voorlopige voorziening vraagt u bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Het adres
is:
Rechtbank Midden Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Zijn er kosten aan verbonden?
Aan het indienen van een bezwaarschrif t zijn geen kosten verbonden.
Aan het vragen van een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden.
Op www.rechtspraak.nl vindt u meer inf ormatie over de hoogte van het bedrag.

