
 

VERSLAG 

 

Betreft   
Datum vergadering 18 januari 2010 

Aanwezig De heer R.F.A.C.M. van Meijbeek (voorzitter) 
De heer W.H. Noordzij 
De heer R.C.S. van Praag (wethouder); 
De heer C.J. van Toornburg (wethouder);  
mevrouw V.H. Spruit (wethouder); 
De heren H.J Duurkoop en R. Moerman en mevrouw P.B Rooimans(PvdA); 
De heer J. van Wolfswinkel (CU/SGP); 
De heer R. Polder (NAP); 
Mevrouw A.L. Steekers, de heren B.G. Euser en P.P.B Allard (EVA); 
De J.H.M. Heezen (VVD); 
De heer J. Hagenaars (interim griffier). 

Ons kenmerk Vragen ½ uur   
 
 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Er zijn vragen binnengekomen van de NAP 
over kunstwerk Arch en radio Hoogvliet. 
 
De heer Van Toornburg beantwoordt de vragen over kunstwerk Arch. 
Waarom heeft het college de ecologische zone uitgekozen voor Arch zonder van tevoren met de omwonenden 
te overleggen? 
Hoe komt het dat het college van mening is dat het kunstwerk nu wel in een groene omgeving past? Wat is de 
mening van de kunstenaar en van de landschapsarchitect Peter Verkade over deze locatie? 
Er zijn ongeveer 80 omwonenden aangeschreven over dit voornemen onder vermelding waarom voor deze 
locatie is gekozen voor het plaatsen van het kunstwerk Arch. In de verzonden brief is vermeld dat 
belanghebbenden op de publicatie kunnen reageren. Kunstenaar Lucien den Arend is zeer enthousiast over de 
locatie, omdat hij de betekenis van zijn kunstobject namelijk het verbind element tot zijn recht vindt komen.  
 
 
Hoeveel heeft de gemeente tot nu toe uitgegeven aan dit kunstwerk? 
De OMMIJ heeft een kunstbudget van € 40.000,- voor aanschaf en plaatsing van het kunstobject. De fundering 
bij Rhoonse Baan is niet verwijderd dus zijn er ook geen kosten aan verbonden. Het verwijderen van deze 
fundering is overigens niet noodzakelijk.  
 
Wat is de staat van het kunstwerk na twintig jaar opslag. Moet het worden opgeknapt alvorens het kan worden 
geplaatst? 
Uit recente inspectie is gebleken dat het kunstwerk in goede staat verkeert.  Er is dus geen behoefte aan een 
opknapbeurt.   
 
Is het college bereid terug te komen op haar besluit, om samen met de gemeenteraad en inwoners op zoek te 
gaan naar een geschikte locatie?  
Eerst wachten op de reactie van bewoners alvorens het proces te vervolgen.  
 
Is de gemeente nog van plan om zoals beloofd een laan aan te leggen op het ei? 
Hij geeft aan dat het college niets weet van een belofte. 
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In de ramingen werd uitgegaan van bomen die 350 gulden zouden kosten. Wat was de stukprijs van de bomen 
die nu n de ecologische zone staan? 
De bomen die in de ecologische staan onderdeel zijn geweest van een prijsvraag. Er is alleen maar gehouden 
aan de stamomtrek van maat 18 en een hoogte van 5 à 6 meter. 
 
De heer Polder geeft aan dat het college moet overleggen met de bewoners.  Hij vindt de locatie niet geschikt.  
Hij geeft aan dat de belofte van het leggen van een laan op het ei op papier staat. Hij zal dit sturen naar het 
college.  
 
De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat een memo hierover handiger was geweest.  
 
Mevrouw Spruit beantwoording vragen radio Hoogvliet 
 
Waarom heeft Radio Hoogvliet nog niets gehoord over een frequentie voor de kabel in Albrandswaard? 
Het advies van de programmaraad is pas op 13 november 2009 binnengekomen bij het college. Samen met de 
Cai is er gekeken naar de mogelijkheden.  
 
Is er een frequentie gekozen voor Radio Hoogvliet? 
Er is een advies opgesteld over de mogelijke aanpassingen dat in het college van 19 januari a.s. wordt 
behandeld. Daarna is het aan de raad op een frequentie toe te wijzen. Het college heeft op voorhand een 
frequentie gekozen die al aan radio Hoogvliet is meegedeeld.  
 
Is het gebruikelijk dat het meer dan een halfjaar duurt voordat aan een advies van de programmaraad gevolg 
wordt gegeven? 
Het is niet gebruikelijk dat een advies een halfjaar blijft liggen. Zij geeft nogmaals aan dat dit advies pas 2 
maanden geleden is binnengekomen.  
 
De heer Polder vraagt het tijdsverloop na.  
 
 


