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Onderwerp: Murals entree parkeergarage Raaks

Geachte mevrouw Schopman,
Op 2 december 2018 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake het realiseren van kunst aan de
liftkoker.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven
waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet beeld van de context voegen wij uw
brief bij deze antwoordbrief.
1. Klopt het dat er een bedrag van ruim 40.000 euro nodig is voor het herstel van de kapotte
tegelmuur.
Antwoord: Dat klopt.
2. Bent u ervan op de hoogte dat diverse ondernemers, waaronder de AH veel liever een
muurschildering zouden willen zien op deze plek i.p.v. de relatief 'saaie' tegeltjes ?
Antwoord: dat was niet bekend op het moment van de offerteaanvraag.
3. 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.
Antwoord: de kosten van een wandschildering hangen af van de complexiteit van het kunstwerken
de grootte van de wand en kunnen tussen de 15.000 en de 30.000 euro variëren. Voor deze
specifieke locatie worden de kosten voor het bovengrondse deel van de liftkoker op 15.000 euro
geschat.
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4. 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 a 5 muurschilderingen in Haarlem kunt aanbrengen?;-)
Antwoord: op maaiveld gaat het om drie zijden van de liftkoker en ondergronds om drie bouwlagen
met tegelwerk aan één zijde. Voor het tegelwerk is een bedrag van 22.000 euro geraamd, waarvan
17.000 euro voor het bovengrondse deel. De rest van de kosten, dus 18.000 euro, is bestemd voor
het herstel van glasplaten, voor het verwijderen van lijmresten en voor het egaliseren van de muren.
Deze kosten moeten ook gemaakt worden bij een wandschildering. Naar de mening van het college is
er geen sprake van een gigantisch bedrag voor het tegelwerk vergeleken met het aanbrengen van
een wandschildering. De kosten komen nagenoeg overeen.
5. 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'?
Antwoord: als er een wandschildering moet komen zou dat het best kunnen op het deel van de
liftkoker dat boven het maaiveld uitkomt. De ondergrondse bouwlagen zijn minder prominent in het
zicht.
6. Dit dus opnieuw een uitgelezen kans zou zijn voor zeer betaalbare kunst in de openbare ruimte en
reeds met draagvlak in de omgeving?
Antwoord: zie het antwoord op vraag 5.
7. 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?
Antwoord: daartoe is het college bereid, met dien verstande dat de kosten van de wandschildering
op 15.000 euro worden geraamd.
8. Wilt u de opdracht voor herstel van de tegelwand a raison van 40.000-, on hold zetten/intrekken?
Antwoord: naar de mening van het college dient van het ondergrondse deel de oorspronkelijke
tegelwand hersteld te worden en moeten van het bovengrondse deel de voorbereidende
werkzaamheden uitgevoerd worden. Vervolgens kan het voorstel voor een wandschildering
uitgewerkt worden.
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9. 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 MuraT een jaar geleden?
Antwoord: De uitwerking van de financieringsmogelijkheden heeft langer geduurd dan gehoopt.
Momenteel wordt een voorstel uitgewerkt. Het streven is dat dit voorstel voor het einde van dit jaar
door het college wordt vastgesteld.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
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