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Geachte raad- en burgerleden,
Uw gemeenteraad heeft op 12 januari 2010 de kunst- en cultuurnota 2010-2014 ‘Daar zit
muziek in!’ vastgesteld. Het was de eerste keer dat een nota kunst en cultuur voor de gemeente
Boekel werd vastgesteld.
In het coalitieakkoord 2014-2018 is opgenomen om deze nota te evalueren. Als bijlage bij deze
memo ontvangt u de evaluatie van deze nota. Zoals u in de evaluatie kunt lezen zijn de
beleidsvoornemens grotendeels uitgevoerd of wordt hier momenteel werk van gemaakt. We
kunnen nog steeds met trots kijken naar hetgeen door particulier initiatief en de gemeente op
het gebied van kunst en cultuur gerealiseerd wordt. Voor de gehele evaluatie verwijzen wij u
naar de bijlage.
Naar aanleiding van de evaluatie heeft het college ook gekeken naar actiepunten voor de
komende periode. Hier zijn twee concrete punten uit gekomen.
Budget in de gemeentelijke begroting voor onderhoud van kunstwerken
In 2016 heeft uw gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor onderhoud en reparatie van
de kunstwerken in de openbare ruimte. Hierbij zijn tevens alle gegevens van de kunstwerken in
een online logboek vastgelegd.
In het raadsvoorstel was reeds aangegeven dat na uitvoering van de
onderhoudswerkzaamheden zou worden bekeken of een structureel onderhoudsbudget in de
gemeentelijke begroting noodzakelijk is.
We moeten zuinig zijn op de kunstwerken in de gemeente Boekel. Deze kunstwerken hebben
onderhoud nodig. Omdat er lange tijd geen onderhoud heeft plaatsgevonden is er afgelopen
jaar een inhaalslag gemaakt. Aangezien we belang hechten aan onze kunstwerken blijft het
noodzakelijk om met enige regelmaat de kunstwerken te inspecteren en klein onderhoud uit te
voeren. Dit om tijdig in te kunnen grijpen en erger te voorkomen.
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Het college stelt daarom voor om in de begroting structureel een bedrag van € 2.000 op te
nemen voor inspectie en onderhoud van de kunstwerken in de openbare ruimte. Uw raad kan
hier bij de begrotingsbehandeling 2018 een besluit over nemen.
Kunst op de rotondes van de randweg
Ter ere van bijzondere gelegenheden of gebeurtenissen kan er in Boekel een kunstwerk in de
openbare ruimte geplaatst worden. De laatste keer was in 2013 in het kader van Boekel 700.
De aanleg van de randweg kan ook gezien worden als een bijzondere gebeurtenis in de
geschiedenis van Boekel. Deze gebeurtenis kan aangegrepen worden om één of meerdere
kunstwerken te realiseren.
Zonder dat er alle concrete plannen zijn, kan gesteld worden dat de vier rotondes van de
randweg geschikt zijn voor de plaatsing van een kunstwerk. Deze rotondes zijn een mooie
gelegenheid om de gemeente Boekel te presenteren aan de grote groep automobilisten die
dagelijks van de randweg gebruik gaan maken. Hierdoor kunnen we middels een of meerdere
kunstwerken de Boekelse identiteit onder de aandacht brengen van deze passanten.
Het college heeft besloten om de mogelijkheden te onderzoeken om één of meerdere
kunstwerken bij de realisatie van de randweg te plaatsen. Dit voorstel, inclusief de financiering,
wordt de komende periode verder uitgewerkt. Wanneer de plannen concreet zijn wordt dit ter
besluitvorming aan uw raad voorgelegd.
Bijlage:
1.
Kunst- en cultuurnota 2010-2014 ‘Daar zit muziek in’.
2.
Evaluatie kunst en cultuurnota 2010-2014 ‘Daar zit muziek in’.
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