
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 17 januari 2022 

 

 

Onderwerp: kunstobjecten Kolham en Westerbroek. 

 

 

De fractie van Leefbaar Midden Groningen heeft de afgelopen raadsperiode een aantal keer tijdens 
vergaderingen aangegeven wat we vinden van het zogenaamde kunstobject vlak bij de carpool plek 
ten noorden van de Knijpsbrug. Hierbij hielden we steeds een onbeantwoord pleidooi om dit weg te 
halen. Hiervoor zullen we ook in de komende raadsperiode blijven pleiten. 
 
Iedereen met een nuchter boerenverstand vindt het onbegrijpelijk dat dit afschuwelijk lelijk object 
nog steeds de noordelijke entree van onze gemeente mag ontsieren. Wij vragen ons ook af hoe een 
welstandscommissie dit zou beoordelen als er iemand een kleinere versie hiervan in zijn voortuin zou 
willen plaatsen. 
 
Inmiddels zijn we als gemeente bezig met plannen om de noordelijke entree en de omgeving van de 
Kerkstraat in Hoogezand te verfraaien. We vinden dit paradoxale politiek. Wij willen kunstwerken die 
in enige harmonie verkeren met het landschap.  
 

 



 

 

Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

 

Vraag 1 
Deelt het College onze mening dat er bitter weinig mensen binnen deze gemeente zijn die dit 
kunstwerk mooi vinden EN vinden en passen in de nochtans agrarische omgeving?  
Vindt het College ook dat we dit soort kunstwerken eerder beter zouden moeten plaatsen bij een 
recyclebedrijf voor metaal; zoals een autosloperij of een industrieterrein en dat dit dan wel past in 
de omgeving? Zouden we elk weggegooid verkreukeld drinkblikje in de berm dan ook kunnen 
beschouwen als een klein kunst voorwerp? 
 
Vraag 2 
Deelt de gemeente ook onze mening dat als je een toegangsweg naar deze gemeente wil verfraaien 
en hierin miljoenen in investeert, dat men In zekere zin (als gemeentebestuur) zichzelf voor joker zet 
door dit soort tegenstrijdigheden via dergelijke objecten? 
 
Vraag 3 
Wij begrijpen ook er wellicht mensen zijn te vinden die de intentie van het object kennen. Maar zou 
het dan niet verstandiger zijn om dit object te plaatsen; om aan dit begrip heel even invulling te 
geven en het na een periode van zeg maar een jaar weer weg te laten halen omdat een groot deel 
van de burgers zich hieraan ergert?  
 
Vraag 4 
Wat heeft dit “fraais” eigenlijk allemaal gekost en hoeveel gaat het ons nog kosten inclusief de 
eventuele verwijdering? Deelt het College onze mening dat het College al genoeg problemen heeft 
met de begroting en dat dat men dit soort uitgaven in deze tijden beter had kunnen besteden aan 
zaken zoals Welzijn, Zorg en groenonderhoud? 
 
Vraag 5 
Betreft inspraak voor burgers bij dergelijke beslissingen om een object te plaatsen. 
Deelt u onze mening dat vooral ook omwonenden minstens actief benaderd moeten worden om 
gehoord te worden bij het realiseren van dit soort plannen en dat; als het mogelijk is, voor de 
omwonenden er een mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen moet zijn? 
 
Vraag 6 
In het kort vragen we ook uw aandacht voor het kunstwerk geplaatst bij Westerbroek aan de 
Rijksweg. Voorheen stond hier een kunstwerk van een fiets. Wethouder Borg verving deze door een 
bruin frame met plm. een achttal bewaking camera’s.  
 
Ook hier valt over smaak te twisten, vooral nu Nederland reeds vol wordt gebouwd met dit soort 
camera’s.  
 
Zijn de inwoners van Westerbroek destijds gekend en gehoord hierover? Zo nee waarom niet en zou 
het College in dat geval in de toekomst voortaan dit wel willen doen. Hierbij willen we wel met 
nadruk stellen dat de leden van de dorpsvereniging Westerbroek slechts een fractie zijn van het dorp 
en u naar onze mening hier geen argument zou moeten ontlenen ten aanzien van inspraak. 
 
Wordt het object na verloop van tijd ook weer vervangen? En wat is de resterende duur daarvan. 
 

 

Rene Rook 
Leefbaar Midden-Groningen 

 
 



 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

