
Beste griffie, collega’s , wethouders e.a. , 

  

Hierbij een aantal schriftelijke vragen van de PvdA m.b.t. herstel/ kunst realiseren aan 

het  toegangsgebouw vd lift van de parkeergarage Raaks . 

Afgelopen donderdag is, mede nav de vorig jaar ingediende en  breed gesteunde motie : Haarlem 

goes Mural, een prachtige muurschildering onthuld op de buitenmuur van parkeergarage De Kamp. 

Dit smaakt natuurlijk naar meer;) 

 Nu blijken op het Hortusplein bij de Raaks de tegels los te laten op de muur van het 

toegangsgebouwtje naar en van de lift vd parkeergarage Raaks. 

Naar ik heb begrepen heeft de afdeling Vastgoed opdracht gegeven om de tegels weer aan te 

brengen op een weliswaar betere manier, maar....voor een bedrag van ruim 40.000 euro ! 

 Klopt het dat er een bedrag van ruim 40.000 euro nodig is voor het herstel van de kapotte 

tegelmuur ? 

 Bent u ervan op de hoogte dat diverse ondernemers , waaronder de AH veel liever een 

muurschildering zouden willen zien op deze plek ipv de relatief ‘saaie’ tegeltjes ? 

 Bent u ermee bekend dat een muurschildering van de grootte die past op de wand vh 

toegangsgebouwtje naar de lift van de parkeergarage Raaks gemiddeld tussen de 3.500 en 

10.000 kost . 

 Dat 40.000 euro voor een wand met tegeltjes die niet per se iets  met kunst te maken 

hebben , een nogal gigantisch bedrag is vergeleken met een aansprekende kunstuiting. 

Sterker ; je voor dat bedrag liefst 4 á 5 muurschilderingen in Haarlem kunt aanbrengen ? ;-) 

         Zou het aanbrengen van een muurschildering op deze plek ( kunst in de openbare 

ruimte ....toegankelijk voor iedereen ) niet uitstekend passen in het verder uitvoeren van de 

motie ‘Haarlem goes Mural’? 

 Dit dus opnieuw een uitgelezen kans zou zijn voor zeer betaalbare kunst in de openbare 

ruimte en  reeds met draagvlak in de omgeving ? 

 Bent u bereid de afdeling Cultuur op korte termijn een voorstel te laten uitwerken om 

realisatie van een muurschildering op de kapotte tegelwand van het toegangsgebouwtje op 

het Hortusplein te realiseren voor een bedrag tussen de 3.500-, - 10.000 euro ?  

 Wilt u de opdracht voor herstel van de tegelwand á raison van 40.000-, on hold 

zetten/intrekken? 

 Tot slot verneem ik graag wanneer we de 1% regeling voor Kunst in de openbare ruimte 

voorgelegd krijgen waarnaar ik tevens  heb gevraagd in de motie ‘Haarlem goes Mural’ een 

jaar geleden? 

Groet, 

  

Marceline Schopman 

Vicefractievoorzitter PvdA Haarlem 


