Van: Riette Habes <helm0312@kpnmail.nl>
Verzonden: woensdag 7 augustus 2019 13:03
Aan: Bouwens, Ivo <Ivo.Bouwens@stichtsevecht.nl>; Griffie, Gemeente Stichtse Vecht
<griffie@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: RE: Techn. vr. 067 over Kunstwerk De Naald
Hoi Ivo,
Dankjewel voor de beantwoording. Een aanvullende vraag
Ik begreep van een wijkcommissie dat zij zich zorgen maken dat het kunstwerk gaat verdwijnen en
geen herbestemming krijgt of zou krijgen.
Aan hen is gecommuniceerd dat de gemeente geen zin had in het onderhoud.
In welke mate is deze wijkcommissie juist of onjuist geïnformeerd.
IS het mogelijk om ook richting inwoners, wijkcommissies ed meer duidelijkheid te verschaffen wie
een wijkbericht?
Groetjes,
Riette

Van: Bouwens, Ivo <Ivo.Bouwens@stichtsevecht.nl>
Verzonden: woensdag 7 augustus 2019 12:20
Aan: 'Riëtte Habes' <helm0312@kpnmail.nl>
CC: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>; Rodrigus, Evelien
<evelien.rodrigus@stichtsevecht.nl>; Verkammen, Tom <tom.verkammen@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: FW: Techn. vr. 067 over Kunstwerk De Naald

Geachte mevrouw Habes, beste Riette
Onderstaand de antwoorden op uw vragen inzake het kunstwerk op de Bisonmarkt.

1. Weten jullie waar het kunstwerk van Bisonmarkt herplaatst gaat worden?
Antwoord:
Er is nog geen bestemming gevonden voor het kunstwerk op de Bisonsmarkt.

2. En weten jullie of je een kunstwerk zomaar kunt herplaatsen? Zowel technisch als voor wat
betreft afspraken met de kunstenaar.
Antwoord:

Het kunstwerk bestaat uit een granieten “naald” en objecten in de bestrating welke relatief
eenvoudig te verplaatsen zijn.
Kunstenaar van dit kunstwerk genaamd “Obelisk” is de heer Nout Visser. Helaas is de heer
Visser overleden. Er is inmiddels contact geweest met de nabestaanden van de heer Visser.We
zijn met de nabestaanden in overleg om te bezien wat er met het kunstwerk zal gebeuren.
Met vriendelijke groet,
Ivo Bouwens
Projectmanager Bisonspoor 2020
ivo.bouwens@stichtsevecht.nl
M 06 23 06 10 13
Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen

Nu abonneren op onze nieuwsbrief
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