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1. Inleiding 

Kunstenaar Hélène van Dongen schenkt het kunstwerk ‘De geliefden’ aan de gemeente 

Haarlem met het verzoek om het in de Wijngaardtuin te plaatsen ter herinnering aan 

kunstenaar en echtgenoot Kees Okx (1939-2015) die op deze locatie zijn atelier had. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit om de schenking van het kunstwerk ‘De geliefden’ van 

kunstenaar Hélène van Dongen te aanvaarden.  

2. De kosten van het besluit bedragen € 3.755 (sokkel en plaatsingskosten) en deze zijn 

beschikbaar in Programma 4 Duurzame Stedelijke Ontwikkeling, beleidsveld 4.2 

Economie, Toerisme en Cultuur. 

3. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 

4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie 

Ontwikkeling. 

 

3. Beoogd resultaat 

De plaatsing van het beeld ‘De geliefden’ van kunstenaar Hélène van Dongen in de 

Wijngaardtuin. 

 

 

4. Argumenten 

Opname in collectie  

Het kunstwerk is een waardevolle toevoeging aan de collectie van de gemeente Haarlem 

vanwege de inhoudelijke en artistieke kwaliteit. De gemeente kan aan de plaatsing in de 

Wijngaardtuin en de financiële bijdrage voldoen.  

 

Plaatsing draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de Wijngaardtuin 

De plaatsing van het beeld draagt bij aan de visie ‘Ontwerp beeldkwaliteitsplan 

Wijngaardtuin’ en voldoet aan de gestelde eisen. In de tuin bevinden zich reeds twee 

kunstwerken met name de beelden ‘de Ontmoeting’ van Judith Pfaeltzer en ‘Lezende 

Godfried Bomans’ van Wim Jonker. Het beeld ‘De geliefden’ past in het geheel en verrijkt de 

locatie als beeldentuin. De plaatsing speelt in op de belangrijke rol die de tuin in Haarlem 

heeft als groene, verstilde plek voor cultuur.  

 

Financieel 

De kosten voor de plaatsing en het maken van een bijpassende sokkel bedragen € 3.755 

waarvoor de middelen beschikbaar zijn in Programma 4 Duurzame Stedelijke Ontwikkeling 

in het beleidsveld 4.2 Economie, Toerisme en Cultuur. De organisatie Kunstwacht 

onderhoudt het beeld. De kosten voor het onderhoud van het beeld zijn eveneens beschikbaar 

in beleidsveld 4.2 Economie, Toerisme en Cultuur. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

N.v.t. 
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6. Uitvoering 

Het kunstwerk wordt opgenomen in de collectie van de gemeente Haarlem. Met de 

kunstenaar wordt een overeenkomst afgesloten. De onthulling van het Kunstwerk vindt plaats 

in september. De plaatsing van het beeld zal gebeuren met in achtneming van het park beheer 

waarbij rekening wordt gehouden met de aanwezige monumentale bomen en andere 

gebruiksfuncties van de tuin.  

 

7. Bijlagen 

Foto kunstwerk ‘De geliefden’ 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 


