Van: ……………………..
Verzonden: woensdag 26 mei 2021 09:09
Aan: Griffie Noordoostpolder <griffie@noordoostpolder.nl>
Onderwerp: Re: Aanmelden inspraak

Geachte mevrouw Kroon,
Dank voor uw bericht. Helaas is het vanwege werkverplichtingen niet haalbaar om tijdig
in Emmeloord te zijn. Mag ik u vragen om de onderstaande mail daarom onder de
raadsleden te verspreiden? Dan is men in ieder geval op de hoogte van ons verhaal.
Geachte leden van de raad,
Op 27 mei spreekt de commissie Woonomgeving over de stedenbouwkundige visie voor
het Dokter Jansenterrein te Emmeloord. Vanuit de Werkgroep Monumentale Kunst –
een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het behoud van naoorlogse kunst - zou ik
graag inspreken op deze visie, en dan met name de omgang met de in het
ziekenhuisgebouw aanwezige gebouwgebonden kunst. Omdat het voor ons niet
mogelijk is om bij de vergadering aanwezig te zijn stuur ik u deze mail.
In het voormalige ziekenhuis zijn enkele bijzondere naoorlogse gebouwgebonden
kunstwerken aanwezig. Dergelijke kunstwerken zijn zeer kenmerkend voor de periode.
De wederopbouwperiode kenmerkt zich door een grootschalige wederopbouw en veel
optimisme. Nadrukkelijk was er bij grotere bouwprojecten ook veel aandacht voor kunst.
1,5 procent van de bouwsom van scholen, ziekenhuizen e.d. werd ingezet voor de
realisatie van gebouwgebonden kunstwerken als ramen, mozaieken en tegelwerken.
Met de sloop van naoorlogse gebouwen is in de laatste decennia veel van dit soort
kunst verloren gegaan.
Op dit moment is er sprake van een duidelijke herwaardering en worden kunstwerken
ook steeds vaker gered bij de sloop van gebouwen om ze vervolgens een nieuw leven
te geven in nieuwbouw.
Uit bij de stukken gevoegde rapportage blijkt duidelijk het culturele belang van de in het
ziekenhuisgebouw aanwezige werken. Wij hebben deze technisch ook laten
onderzoeken. Tegen beperkte kosten is het mogelijk om de kunstwerken veilig te stellen
en een nieuw leven te geven. Wij willen u nadrukkelijk vragen om vanuit de
gemeenteraad aan te dringen op een zorgvuldige omgang met de aanwezige kunst.
Ook is het van groot belang dat de ontwerpers van de nieuwbouw de opdracht krijgen
om de werken te integreren in hun ontwerp. Op die manier kan uniek erfgoed van
Emmeloord voor de toekomst zichtbaar blijven.
Uiteraard kunt u mij benaderen wanneer er vragen zijn.

Met vriendelijke groet,
…………….
Werkgroep Monumentale Kunst, Bond Heemschut
www.heemschut.nl
06-…………….

On Tuesday, May 25, 2021, 11:25:16 AM GMT+2, Griffie Noordoostpolder <griffie@noordoostpolder.nl>
wrote:

Geachte heer …………..,

Dank voor uw mail. Aanstaande donderdagavond vergadert de commissie Woonomgeving fysiek in de
raadzaal van het gemeentehuis in Emmeloord. Het is helaas niet mogelijk om via videoverbinding deel te
nemen. Deze vorm van hybride vergaderen hebben wij technisch nog niet ingericht. Wel is het mogelijk
naar Emmeloord te komen om tijdens de vergadering in te spreken of u kunt uw input in mail/brief delen
die wij onder de aandacht zullen brengen van de commissieleden.

Ik verneem uw reactie graag, alvast dank.

Met vriendelijke groet,
Elles Kroon
Raadsadviseur

Gemeente Noordoostpolder
Postbus 155, 8300 AD Emmeloord
t: 0527 633897 | 06 83167842
e: e.kroon@noordoostpolder.nl | griffie@noordoostpolder.nl
w: raad.noordoostpolder.nl
Werkdagen: ma, di, do, vr

Van: ………………
Verzonden: donderdag 20 mei 2021 09:48
Aan: Griffie Noordoostpolder <griffie@noordoostpolder.nl>
Onderwerp: Aanmelden inspraak

Geachte griffie,

Op 27 mei spreekt de commissie Woonomgeving over de stedenbouwkundige visie voor
het Dokter Jansenterrein. Vanuit de Werkgroep Monumentale Kunst zou ik graag
inspreken op deze visie, en dan met name de omgang met de in het ziekenhuisgebouw
aanwezige gebouwgebonden kunst.
Is het mogelijk om tijdens de vergadering via een videoverbinding in te spreken? Ik hoor
graag.

Met vriendelijke groet,

……………
Werkgroep Monumentale Kunst, Bond Heemschut
06-…………………

