1. INTRODUCTIE
Laatste Nieuws
WIE VAN DE DRIE?
Op 10 januari 2008 heeft de voltallige werkgroep Kunstwerk Rotonde Bergerweg in een
zeer prettige sfeer kennis gemaakt met de drie kunstenaars die een schetsontwerp
mogen maken voor hun invulling van de rotonde.
Deze kunstenaars zijn in goede harmonie en unaniem geselecteerd door alle leden van
de werkgroep uit 124 inzenders die reageerden op de advertentie van de gemeente
Alkmaar in het vakblad voor beeldende kunstenaars BK. Deze advertentie kon pas
geplaatst worden nadat de niet aflatende inzet van de wijkleden en de meest betrokken
ambtenaar de gemeente er van overtuigde dat er meer geld beschikbaar moest komen.
De gemeente heeft de bijdrage verdubbeld.
De uitverkoren kunstenaars zijn:
Herman Lamers
André Pielage
Mark de Rover
Deze heren (er was geen geschikte vrouwelijke kunstenaar die interesse had voor onze
rotonde) krijgen tot 10 april de tijd om een uitgebreid schetsontwerp te maken. Op 10
april presenteren ze individueel hun voorstel en beantwoorden ze alle vragen van de
werkgroepleden.
De werkgroep wil bij voorkeur op 10 april al een keuze maken, maar heeft 17 april als
reserve datum als de keuze nader overleg nodig maakt.
We zijn er dus nog niet helemaal, maar er zit nu wel schot in.
We houden u op de hoogte.

Werkgroep Kunstwerk Rotonde Bergerweg
WAT VOORAF GING
17 december 2004
Er valt bij alle bewoners /gebruikers van panden in Alkmaar West een brief van de
Gemeente Alkmaar in de bus. De Gemeente vraagt een ieder mee te denken over de
invulling van de pas gerealiseerde rotonde Bergerweg/ Oude Hoeverweg. Via het
antwoordformulier kunnen mensen hun mening geven over de invulling van de rotonde
en zich ook opgeven voor de nog te vormen werkgroep.
De reacties zijn overweldigend.
Zowel via de antwoordformulieren als via het internet komen ruim 1150 reacties binnen.
18 februari 2005
Bij de meer dan 500 mensen die zich aangemeld hadden voor de werkgroep valt een
uitnodiging in de bus om zich op te geven voor de voorlichtings- en selectieavond op
woensdagavond 09 maart 2005 in de Vrijheidskerk aan de Hobbemalaan 2a.
09 maart 2005
Ongeveer 70 mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep en luisteren eerst naar Luc
Klaassen van de wijkvertegenwoordiging Rotonde Daalmeer. Hij vertelt over de
totstandkoming van het kunstwerk op de rotonde Laan van Tata en over de taken die de
werkgroepleden toen hadden.
Daarna legt GertJan Geugjes, Wijkcoördinator West, uit hoe de selectieprocedure zal
verlopen. De kandidaten zijn vooraf gerubriceerd op postcode (dichtbij of verder af van
de rotonde) en leeftijdscategorie. De loting wordt verricht door een zeer enthousiaste
jongen die vanwege zijn jonge leeftijd juniorlid van de werkgroep wordt. Twee personen
die inloten, zien af van deelname aan de werkgroep, maar de rest gaat accoord.
DE DEELNEMERS AAN DE WERKGROEP
De wijkleden van de werkgroep zijn:
Rita Hellemons
Sjouk van Enst
Carla van der Goes van Etten
Dick Thijs
Mark Bakkum
Pieter Spaander
Daan van Dijk ( juniorlid)
Namens de Gemeente Alkmaar nemen deel aan de werkgroep:
Peter Borst (stafmedewerker Beeldende Kunst en Culturele Educatie)
Will Wokke (Wijkbeheerder Grijs)
Nelleke Kool (Wijkmeester)
GertJan Geugjes (wijkcoördinator)

VERGADERINGEN VAN DE WERKGROEP
De eerste vergadering van de complete werkgroep was op 07 april 2005.
Daarna zijn er tot en met 22 juni nog 5 vergaderingen geweest in wisselende
samenstellingen. Deze waren afhankelijk van het te bespreken onderwerp. Het juniorlid
Daan ontvangt de notulen, maar neemt geen deel aan de vergaderingen.

WAT IS ER TOT NU TOE GEDAAN EN/OF AFGESPROKEN?
Samenstelling en uiteindelijke taak van de werkgroep.
De werkgroep bestaat uit de zes gekozen wijkbewoners en vier personen namens de
Gemeente Alkmaar. De leden namens de Gemeente hebben een sturende en (sterk)
adviserende rol, vooral ook om de juridische juistheid en de kwaliteit van de keuzes en
beslissingen te bewaken. Brieven aan derden worden b.v. altijd door hen gezien.
De vergaderingen vinden in principe plaats in het kantoor van Rita Hellemons aan de
James Wattstraat.
Rita Hellemons zit de vergaderingen voor. Sjouk van Enst is secretaris en maakt dus de
notulen.
De uiteindelijke taak van de werkgroep is om een advies aan B&W uit te brengen over de
invulling van de betreffende rotonde.
2. SPONSORING
Om het geld bijeen te krijgen voor het Kunstwerk op de rotonde is de €25.000,= die de
Gemeente ter beschikking stelde een goed begin, maar niet voldoende. Er moeten in
Alkmaar West (postcodegebieden 1815, 1816 en 1817) sponsors bereid gevonden
worden om schenkingen te doen. Er is dus een sponsorbrief opgesteld door de
wijkbewoners. Deze gaat zowel naar de bewoners als naar de meer dan 1000 bedrijven
in deze wijk. Voor de bedrijven levert Rita de adressen. Andere wijkleden geven nog
enkele aanvullingen.
Voor het drukken van de brief en de antwoordkaart zijn offertes gevraagd aan twee
drukkerijen waarmee de wijkleden ervaring hadden. Drukkerij Krijgsman voerde het werk
uit. Het streven is de sponsorbrieven uiterlijk half september te posten. We kiezen voor
postverzending om te voorkomen dat onze brief tussen de folders terechtkomt. Als adres
voor de antwoordkaarten wordt gebruik gemaakt van het antwoordnummer van de
Gemeente. Een eigen antwoordnummer is veel te kostbaar.
Stichting
Om de activiteiten van de werkgroep rechtsgeldig te laten zijn en om er voor te zorgen
dat de individuele leden niet hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld, moet de
werkgroep ondergebracht worden in een stichting. Het onderbrengen van de werkgroep
bij een buurtvereniging bleek niet haalbaar en daarom is de werkgroep in een stichting
omgezet bij notariskantoor Erkamp Van Leersum. De stichting opende een eigen
rekening bij de ING bank( rekening nummer 66.80.82.690) en is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel en de Belasting.
Website
Om geïnteresseerden op de hoogte te houden en om sponsors naamsbekendheid te
geven hebben de wijkleden ook voor een eigen website gezorgd. Een medewerker van
Rita Hellemons heeft de website www.rotonde bergerweg.nl ontwikkeld. De wijkleden
leveren de copy aan.
Groen en/of kunstwerk
De wijkleden van de werkgroep hebben de ca 1150 reacties die binnengekomen waren
zorgvuldig bekeken. Ze concludeerden dat de inzendingen, naast veel reacties op het
kunstwerk bij de ingang van Bergen, voor het merendeel kunst met groen betreffen.
Sorteren op thema leverde geen bevredigend resultaat op. Het bleek veel te algemeen.
De voorlopige conclusie is dat het kunstwerk zeker een eyecatcher moet worden. De
wijkleden besluiten om voorlopig alleen een omschrijving van de locatie te geven.

Kunstwerk
Zodra er minimaal €50.000= ontvangen is van sponsors zal eerst de inhoudelijke
opdrachtomschrijving moeten worden vastgesteld. Daaruit wordt vervolgens een
advertentie voor een oproep in het vakblad voor beeldende kunstenaars, BK-informatie,
samengesteld. De kunstenaars die in aanmerking willen komen, sturen vervolgens een
overzicht van hun oeuvre met daarbij hun cv.
Uit deze inzendingen (meestal tussen de 100 en 120) wordt door de drie adviseurs
beeldende kunst een voorselectie gemaakt. Deze drie professionals zijn voor deze
selectie speciaal aangesteld en waarborgen de objectiviteit van het keuzeproces. Hun
selectie leidt tot een voordracht aan de werkgroep van een beperkt aantal kunstenaars.
Van deze geselecteerde kunstenaars mag de werkgroep verwachten dat ze de opdracht
aan kunnen, ervaring hebben, een kwalitatief goed oeuvre tonen en representatief zijn
voor het totaal aan inzendingen.
De leden van de werkgroep bespreken vervolgens de voordracht en selecteren 3 á 4
kunstenaars voor het maken van een schetsontwerp.
Uit deze schetsontwerpen maakt de werkgroep een eindeselectie en brengt advies uit aan
B&W om de geselecteerde kunstenaar opdracht te geven zijn of haar schetsontwerp uit
te voeren.
Beëindiging taak werkgroep
De werkgroep streeft er naar haar taak medio 2006 volbracht te hebben. Maar, dit
kunnen we alleen met de financiële steun van velen van u. Doet u ook mee?

3. SPONSORACTIE

Alkmaar, september 2005
De stichting Kunstwerk Rotonde Bergerweg vraagt uw aandacht voor het volgende:
Er is een rotonde gerealiseerd op de hoek van de Bergerweg en Oude Hoeverweg. Deze
locatie is een zeer markante plek grenzend aan de Bergermeer, het Schilderskwartier en
Hoefplan. De rotonde is een belangrijke toegangsweg naar het Centrum vanuit het
westen vanaf de randweg.
De locatie is uitermate geschikt om een mooi kunstwerk te plaatsen. Om alle
betrokkenheid van de omwonenden en bedrijven in goede banen te leiden en een zo
breed mogelijk draagvlak te creëren bij bewoners, bedrijven en gemeente is de
Werkgroep Kunstwerk Rotonde Bergerweg opgericht. In deze werkgroep zitten 7
buurtbewoners begeleid door 4 medewerkers van de gemeente.
Uit een peiling onder de buurtbewoners (1150 reacties) bleek dat er een grote voorkeur
is voor een kunstwerk gecombineerd met groen. De gemeente heeft al toegezegd het
toekomstige kunstwerk met groen te willen onderhouden.
Voor de realisatie van dit project is geld nodig. De werkgroep schat in dat het hele
project ongeveer € 75.000,-- zal kosten. Een bedrag van € 25.000,- is reeds toegezegd
door de gemeente, er moet nog € 50.000,- bijeengebracht worden. U kunt daar als
bedrijf en/of particulier ook een bijdrage aan leveren.
De stichting vraagt aan u en alle bedrijven in Alkmaar West of u een bijdrage wilt leveren
aan dit mooie project. Een project dat tot in lengte van dagen een "eyecatcher" zal zijn
op een zeer markante plek in Alkmaar, waar dagelijks vele mensen langskomen. Ons
streven is om het kunstwerk medio 2006 te onthullen.
Op bijgaande antwoordkaart kunt u aangeven of u geld wilt doneren voor dit project en
welk bedrag u doneert. Wilt u meer informatie of contact met één van de stichtingleden
dan kunt u dit aangeven op de antwoordkaart.
Via de pers zal de stichting regelmatig berichten over voortgang en de namen van
sponsoren worden in deze persberichten vermeld en ook op onze website:
www.rotondebergerweg.nl , waar u tevens de actuele stand van zaken kunt volgen.
Wij hopen binnen korte tijd genoeg geld bijeengebracht te hebben .
Met vriendelijke groet,
De stichting Kunstwerk Rotonde Bergerweg
Rita Hellemons–Pilon, Sjouk van Enst, Pieter Spaander, Carla van der Goes – van Etten
Dick Thijs, Mark Bakkum, Daan van Dijk

Antwoord formulier sponsoring Kunstwerk Rotonde Bergerweg

Nee, ik wil geen sponsor worden
Ja, natuurlijk doe ik een donatie
namelijk:

€10,-

€25,-

€50,-

€100,ander bedrag namelijk: €
Ik wil informatie, maak met mij een
afspraak
De werkgroep is uiteraard blij met elke
donatie.
Het bedrag kan overgemaakt worden op
rekeningnummer: ING 66.80.82.690
Ten name van: Stichting Kunstwerk
Rotonde Bergerweg
Naam/bedrijfsnaam:

*

Adres:

*

Postcode/woonplaats:

*

Telefoon:

*

E-mail adres:

*

Velden met een * zijn verplichte invoervelden
Stuur het formulier op

Maak het formulier leeg

4. SPONSORS:

Huidige bijgewerkte lijst van sponsoren:
Gemeente Alkmaar
Notariskantoor Erkamp van Leersum
Drukkerij Krijgsman
digitalSafe BV
Midi Center BV
Hellemons Electrotechniek
Ger Voorn Beheer B.V.
J. van der Spek
J.W. Hielkema
Schildersbedrijf Brasser
H.L. en D. van Wijk
J. Visser
Mw M. van der Zwan
J. Schumer
R.G.E. Donkersloot
G.J. Wassenaar
B. Hoijtink
J en B. Linde
Mw E. Sougéé
G. Saccà
R. en N. Schrieken
J. Schouten
H.J. van Drimmelen
Mw J.A. Spreij
J.F. Hartjes
J.M.W. Romein
A. Luttmer en A. de J.
H. Cammenga en A. van der Steen
Hr en Mw J.D. Kila
N. Ouwens
Hr en Mw P. van Vliet
J.J. Bleeker
Mw M.M. Stoop
A.A. G. Thijs
W.F. Koelee
M. Kommer Goesinnen
Mw M. Wesdorp
S.H. Smit
A. Drent
Mw G.J.C.M. Mak
J.M.A. Kruijssen
M.A. Burgering
F. Hoekstra
Mw. E. Koelma
C.A. Flens Schenk
W. Smit
N.J.M. Pieck
H. Krul
Bron: website Stichting Kunstwerk Rotonde Bergerweg

