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Samenvatting:
In 2007 is de zwerfkei van Venhorst in het kunstwerk De Kei geplaatst op het dorpsplein van
Venhorst. De zwerfkei staat symbool voor de ontstaansgeschiedenis van Venhorst. Het plaatsen
van de kei in het kunstwerk heeft veel losgemaakt bij de inwoners van Venhorst. Een
handtekeningenactie ‘de kei moet vrij’ heeft 150 handtekening opgehaald, deze zijn aangeboden
aan de wethouder. In een gesprek met de initiatiefnemer van de handtekeningenactie, de
monumentencommissie en de maker van het kunstwerk De Kei is een door alle partijen gedragen
oplossing naar voren gekomen: Het verwijderen van de kei uit het kunstwerk en het herplaatsen
van de kei op een nieuwe sokkel op het plein + het inkorten en opknappen van de stalen platen
van het kunstwerk en deze op de huidige plek terugplaatsen. Kosten zijn geraamd op maximaal
€15.000,- ex. BTW en worden vrijgemaakt uit het fonds Kunst en Cultuur en meegenomen in de
voorjaarnota 2022. Het vrijmaken van de zwerfkei uit het kunstwerk en het zichtbaar herplaatsen
op een nieuwe sokkel op het plein in Venhorst kan worden gerealiseerd samen met het 90-jarige
bestaan van Venhorst in 2022.
Voorgesteld besluit:
1) Instemmen met optie 2: Het verwijderen van de kei uit het kunstwerk en deze herplaatsen
op een nieuwe sokkel.
2) Vrijmaken van €15.000,- excl. BTW uit het fonds Kunst en Cultuur en dit mee te nemen in
de voorjaarsnota 2022.
Inleiding/probleemstelling:
Ter viering van het 75-jarig bestaan van Venhorst is het kunstwerk De Kei geplaatst op het
dorpsplein van Venhorst. In dit kunstwerk is ‘de kei’ van Venhorst verwerkt. De kei van Venhorst is
een zwerfkei die symbool staat voor de ontstaansgeschiedenis van Venhorst.
De kei is in 1932 gevonden en vrij snel daarna verplaatst naar het dorpsplein in Venhorst. In 2007
is de kei op een natuursteen sokkel geplaatst, ingepakt in stalen platen waarin de plattegronden
van de diverse stadia van de ontwikkeling van 75 jaar Venhorst zijn uitgesneden. Tevens is de
groeiende “skyline” van Venhorst uitgebeeld, tezamen met een gedicht van Jos van der Ven. Dit
geheel wordt van binnenuit verlicht zodat het kunstwerk zowel overdag als ’s-nachts een
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blikvanger voor het centrum is. In de sokkel zijn zitbanken uitgespaard zodat het kunstwerk
onderdeel uitmaakt van de openbare ruimte.
Het plaatsen van de kei in het kunstwerk heeft veel losgemaakt bij de inwoners van Venhorst.
Onder de noemer ‘de kei moet vrij’ is een handtekeningenactie gestart om de kei uit het kunstwerk
te halen en meer zichtbaar te maken. De handtekeningen (150 stuks) zijn aangeboden aan de
wethouder.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Plaatsing van het kunstwerk De Kei - met middenin de zwerfkei van Venhorst - ten behoeve van
de viering van 75 jaar Venhorst in 2007.
Beoogd resultaat:
Middels dit voorstel wordt de gemeenteraad gevraagd tegenmoet te komen aan de wens van de
inwoners van Venhorst, ondersteund door de handtekeningenactie, om de kei van Venhorst weer
zichtbaar te maken.
Het beoogde resultaat is het verwijderen van de kei uit het kunstwerk, het herplaatsen van de kei
op een nieuwe sokkel op het plein en het inkorten en opknappen van de stalen platen van het
kunstwerk en deze op de huidige plek terugplaatsen (voor details zie bijlage 1, 2 & 3).
Keuzemogelijkheden:
Optie 1 – Geen actie ondernemen:
Het investeren in het zichtbaar maken van de kei betekent dat er boven op de investering van
2007 nu weer een investering gedaan wordt in de kei en het kunstwerk. Er kan voor gekozen
worden om geen gehoor te geven aan de handtekeningenactie en de situatie te laten zoals er in
2007 voor gekozen is en nu nog steeds is.
Optie 2 – Instemmen met het verwijderen van de kei uit het kunstwerk en herplaatsen op een
nieuwe sokkel:
Er is draagvlak onder de inwoners van Venhorst om de kei uit het kunstwerk te halen. Door
budget beschikbaar te stellen voor het verwijderen van de kei uit het kunstwerk en deze te
herplaatsen op een nieuwe sokkel op het plein komen we tegenmoet aan de wens van de
inwoners van Venhorst. Het bestaande kunstwerk wordt ingekort en opgeknapt en blijft op de
huidige plek staan.
Argumenten:
Er is een gesprek geweest met de initiatiefnemer van de handtekeningenactie, de
monumentencommissie en de maker van het kunstwerk. In dit gesprek is optie 2 naar voren
gekomen als een door alle partijen gedragen optie. De gemeenteraad wordt gevraagd in te
stemmen met optie 2 omdat:
• Hiermee wordt voldaan aan de wensen van het handtekeningeninitiatief van de inwoners
van Venhorst om de kei weer zichtbaar te maken.
• Het voldoet aan de input van de monumentencommissie die de kei inclusief kunstwerk op
de monumentenlijst heeft staan.
• De maker van het kunstwerk hiermee instemt en deze optie recht vindt doen aan het
oorspronkelijke kunstwerk.
Het verwijderen van de kei uit het kunstwerk De Kei en zichtbaar herplaatsen op een nieuwe
sokkel op het plein in Venhorst kan worden gerealiseerd samen met het 90-jarige bestaan van
Venhorst in 2022.
Financiële gevolgen en dekking:
Op basis van de offerte is er €13.394,50 excl. BTW nodig. Op basis van de ervaringen met dit
soort buitenwerken raden wij aan om een post onvoorzien te hanteren van +/-10%. Om deze
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reden vragen wij u €15.000,- excl. BTW beschikbaar te stellen uit het fonds Kunst en Cultuur en
dit te verwerken in de voorjaarsnota 2022.
Risico’s:
Voor meer- en minderwerk voor onvoorziene zaken, niet genoemd in de offerte geldt een uurloon
van €45,- exclusief BTW en een doorbelasting van materialen. Hier is rekening mee gehouden bij
het totaalbudget.
Bij het plaatsen van de kei op een nieuwe (extra) sokkel op het plein moet rekening gehouden
worden dat dit (deels) ten koste kan gaan van eventuele toekomstige uitbereiding van
parkeergelegenheid.
Communicatie:
Het besluit wordt gepubliceerd in het weekblad Boekel-Venhorst en de website van de gemeente
Boekel.
Uitvoering en evaluatie:
Bij akkoord op dit voorstel kunnen de werkzaamheden op basis van de offerte op korte termijn
worden gestart.
Voorstel:
1) Instemmen met optie 2: Het verwijderen van de kei uit het kunstwerk en deze herplaatsen
op een nieuwe sokkel.
2) Vrijmaken van €15.000,- excl. BTW uit het fonds Kunst en Cultuur en dit mee te nemen in
de voorjaarsnota 2022.
Burgemeester en wethouders van Boekel,
de secretaris,

de burgemeester,

Mr. J.G. Marcic

C.J.M. van den Elsen

Bijlagen ter inzage:
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
•
•
•

Bijlage 1 – Offerte kunstenaar van Hoof
Bijlage 2 – Nieuwe sokkel
Bijlage 3 – Aangepast kunstwerk
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