naam steller

medeparaaf van

O briefpapier

K. F l o r e
afd/dir.

O mzw-huisvesting

datum

O meezenden.

. bijlage(n)

t.w

O mzw-soza
O zwart/wit wapen

paraaf chef/dir.

O

eindparaaf van

O

o
code tekst

De heer P. M u l l e r
adres

J . van Lennepstraat 18
postcode

in tekstverwerking

woonplaats

Amsterdam

1053 HH
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk

almere.

onderwerp

Kunstopdracht Beatrixpark.

HeanhtR heer MiillRr,

Hierhij VRrlenen lAiij ii nprirarht tnt het maken van een model van inzicht. bestemd voor het Beatrixpark te Almere-Stad met name voor de
centrale middenruimte van het park, dat doorsneden wordt door een zicf^
verbredende itiaterpartij. Als plaats voor het toekomstig te plaatsen
kunstiAierk wordt qedacht aan de noordoever van de waterpartij.

Het model van inzicht verschaft een duidelijk inzicht in de inhoudelijke aspecten van het tot stand te brenqen kunstwerk en de vormqeving daarvan, in het bijzonder met betrekking tot de verhouding van
het kunstwerk tot zijn omgeving.
Het model van inzicht omvat mede

een beqrotinqsopqave van de totale

kn.sten en een nmsnhri jving van de nnndzakel i jke technische en hnuwkundige voorzieningen en de kosten daarvan.
De voor het vervaardigen van het model van inzicht relevante gegevens
kunt II \;prl<Ti jgpp via HR hppr K. Flnre \/an HR Hirentie kiin.qt7akRn ^
gemeente Almere.
Het totale kunstbudget, inclusief honoraria, uitvoeringskosten en
b.t.w. bedraagt f 100.000.-.
Met nn.llRge \/an hiirgemRRstRr Rn tuiRthniiHRrs van Almere zal 7inh hij
de beoordeling van het model van inzicht laten adviseren door een.
voor dit doel ingestelde. advlescommissie.

^

# kopie archief + bijlage(n}
Afschriften aan; wel/geen bijlage(n) bijvoegen
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O burgemeester

O SVG
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O secretaris

O MZW

O PA
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O b&w
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O FE
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O

O b&w

O VKR

O PO

O dir.raad

O

Alg-019

z.o.z.

•

Het deze commissie zal tussentijds overleg worden gevoerd omtrent
de vorderingen van het ontwerp.
Het honorarium voor het model van inzicht bedraagt f 3.000,-, inclusief b.t.w..

U dient het model van inzicht ter beoordeling in te leveren voor
1 oktober 1987.
Wij verzoeken u deze opdracht schriftelijk te bevestiqen.

Hoogachtend,

hiirgemeester en wethouders van Almere

""•-. "^tiJ^J" >^\
Burg.

gemeente almere fE:
Adj.seer.
Bos
De h e e r P. Miiller,

Trieller

J . van L e n n e p s t r a a t 18,

De Jonge

ARClI tie-••-

-^

Schaeffer

1053 HH AMSTERDAM.

Tierie
AB
uw kenmerk

uw brief

ons kenmerk

12274-KZ
bijiagen

onderwerp

0

almere,

7 j u l i 1987

WZ

verzonden

Kunstopdracht Beatrixpark.

- 9 JULI 1987

fE

Geachte heer Muller,
IZ
Hierbij verlenen wij u opdracht tot het maken van een model van inzicht,
bestemd voor het Beatrixpark te Almere-Stad, met name voor de centrale
middenruimte van het park, dat doorsneden wordt door een zich verbredende waterpartij. Als plaats voor het toekomstig te plaatsen kunstwerk
wordt gedacht aan de noordoever van de waterpartij.

PO
PA
PL

Het model van inzicht moet een duidelijk inzicht in de inhoudelijke aspecten van het tot stand te brengen kunstwerk en de vormgeving daarvan,
in het bijzonder met betrekking tot de verhouding van het kunstwerk tot
zijn omgeving, verschaffen. Het model van inzicht dient mede een begrotingsopgave van de totale kosten en een omschrijving van de noodzakelijke technische en bouwkundige voorzieningen en de kosten daarvan te omvatten. De voor het vervaardigen van het model van inzicht relevante gegevens kunt u verkrijgen via de heer K. Flore van de directie kunstzaken
van de gemeente Almere.

MZV«
VKE.
SVG/DIR
SVG/PL3
SVG/FEB

Het totale kunstbudget, inclusief honoraria, uitvoeringskosten en b.t.w.
bedraagt f 100.000,--.
Wij zullen ons bij de beoordeling van het model van inzicht laten adviseren door een, voor dit doel ingestelde, advlescommissie. Met deze comr
missie zal tussentijds overleg worden gevoerd omtrent de vorderingen van
het ontwerp. Het honorarium voor het model van inzicht bedraagt
f 5.000,—, inclusief b.t.w.

SVG/GW
SVG/BWT
SVG/SO
GB
Brandw.
Politie
Marktm.
RIJP
Sch.hfd.

postadres:
postbus 2 0 0
1300 AE almere

teiefoon
03240-99911
telex
40431 gmalm

bezoekadres;
stadhuis
stadhuisplein 1
aimere-stad

bereikbaar met VAD buslijnen
amsterdam / bussum / lelystad
tjereikbaar met centraal nederii
hilvcrsum
zonodig overstappen op stadsd

_
inspec .
— — —
— •
^
laxicenv

ons kenmerk

datum

7 j u l i 1987

12274-KZ

^

no. vervolgblad

1

U dient het model van inzicht ter beoordeling in te leveren voor 1 oktober 1987.
Wij verzoeken u deze opdracht schriftelijk te bevestigen.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Almere,
de secretaris,

- 7 1 -> _ I

^-^

de burgemeester.

gemeente almere
p. Muller
Jacob van Lennepstraat 18
1053 HH AMSTERDAM

uw brief/aanvraag van

uw kenmerk/volgnr.

ons kenmerk

almere. jg februari 1988

KZ-805-KF
bijiagen

onderwerp

verzonden

Beste Pjotr,

Hierbij de offertes retour. Zoals we afgesproken hebben ga jij nogmaals een
paging wagen om de offertes meer inzichtelijk te maken, voornamelijk m.b.t.
die van Christofoli.
Om niet al te veel tijd te verliezen lijkt me een tweesporen beleid in deze
niet slecht. Daarbij is het meest realistisch om uit te gaan van het beschikbare budget plus de WVC bijdrage van project Schat.
Zoals afgesproken wordt ook de provincie gepolst om een eventuele bijdrage.
Ten aanzien van het realistische deel, lijkt me het goed dat je mogelijke
altematieven (Houten constructie) meeneemt. Neem binnenkort (na gesprek
provincie) contact met je op.
Met vrierideMjke gnoeten,

Kee

postadres:
postbus 200
1300 AE almere

telefoon
03240999U
telex
40431 gmalm

bezoekadressen:
stadhuis
wagenmakerbaan 7
almere-stad

onderwijs en welzijn
spoordreef 24
almere-stad

burgerzakcn
flevostraat 1
almere-stad

bouw- en woningtoezicht
wissclweg 1
almere stad
telefoon 03240 36336

de gemeentelijke insteilingen zijn bereikbaar met buslijnen van centraal nedertand en VAD vanuit: amslerdam/bussum/telystad/weesp/hilversum;
zonodig overstappen op stadsdiensf almere

gemeentewerken
steiger 221
almere haven
tel 03240 17600/14588

GRANIET & MOZAIKWERKEN
-, .-.hy

(.< ? i , i / . | / r • ' / • i | ^p(-'i.-,!ili-il

•;! I'l-i .:h-lltr

Inn lani

Q'^v^lwri

hen.
SINDS 1913

FIRMA F. CRISTOFOLI & CO
Ioevensteinlaan210
2533 AZ 's-gravenhage
telefoon 0 7 0 - 6 7 59 43
telefoon werkplaats: 97 67 36
werkplaals: dekkerstioek loods 80
postrekening 58 45 76
bank: A.B N,, bijk. leyweg.
rek. nr.:5t.53.12.061

De \]eer F. flu H e r ,
,li
Jacob van Lennepkade 2 ,
1U!33 MJ Amsterdam.

datum: 22 October 1987

Betreffende werk:
Kunstwerk te Almere.

Mijne Heren,
Hierbij hebben wij het yenoegen U onze offerte te doen toekomen inzake het
maken en leveren van diverse elementen ten behoeve van bovenstaand kunstwerk en volgens onderstaande omschrijving:
Te maken.

: Het maken van een "KUNSTWERK" bestaande uit:
A.

Het terplaatseri bekleden van een VOETPLAAT.
Het terplaatsen bekleden van een TRAPPARTIJ.
(op een door
door ons een
specie dikte
een nader te
verwerkt met

U te storten voetplaat en trappartij wordt
uitraaplaag aangebracht van zand en cement
3,5 cm. en afgewerkt met een toplaag van
bepalen toeslaqmateriaal en korrelgrootte
porlandcement.)

Het geheel eenmalig droog geschuurd.
B.

Het
Het
Het
liet

prefab
prefab
prefab
prefab

maken
maken
maken
maken

van
van
van
van

2
2
2
2

styks
stuks
stuks
stuks

SOKKELS.
ZUILEN.
KRONEN,
TOGEN.

Ije prefab yemaakte elementen worden:
geschuurd-gestopt en yezoet.
Levertijd.

: Nader overeen te kometi.

Risico.

: Prijsvast t/m 31 Dec.'87.

Diverse.

: Eenmalig transport op vrachtwayen langs werk.
Niet in onze prijs begrepen:
Het storten van de beton van een voetplaat.
Het storten van de beton van een trappartij.
Met stellen van d€ prefab elementen.
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SINDS 1913

FIRMA F. CRISTOFOLI & CO
loevensteinlaan 210
2533 AZ s-gravenhage

telefoon 070-67 59 43

De Heer F.Muller,
Jacob van Lennepkade 2*^,
1053 MJ Amsterdam.

telefoon wer1<pfaats: 97 67 36
werkplaals: dekkerstioek loods 80
postrekening 58 45 76
bank: A B.N,, bijk. leyweg
rek. nr.: 51.53.12.061

vervolg b i z . 2 ,

Diverse.

datum: 22 October 1987

: Wel in onze prijs begrepen:
Het leveren van manuren-soc.lasten reis-en autokosten.
Het leveren van de benodigde materialen.

Prijs.

Beyrotingsprijs Fl. 78.660,==
Deze prijs is excl. B.T.W.

Betalinysconditie: Netto binnen 30 dayen na factuur datum.
Uw gewaardeerde opdracht met belangstelling teyemoet ziende.

Hoogachtend,

' Ir

t ' i r n - ' ' M .*.
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Hop Betonfabriek b.v.
Zuidereind 5 - 7
Baarn (Eembrugge)
Postbus 400
3740 AK Baarn
Tel. 0 2 1 5 4 - 12879

\

'NJ

"">

K

\.

De heer J.A.R.Muller
,
Jac. van Lennepstraat 18
\

1053 HH ALMERE

betonfabriek
betreft: kunstwerk Beatrixplantsoen te
Aimer-e

Baarn,

g oktober 1987

Mijne heren,
naar aanleiding van uw aanvraag m.b.t. bovengenoemd werk, hebben wij
het genoegen u het volgende aan te bieden t.w.
2 stuks wandschijfelementen met 2 stuks boogelementen volgens door
u getoond schaalmodel,
ultgevoerd in normale beton glad uit de kist,
voor de totaalprijs van:
/ 69-875,—excl.BTW
Alternatief:
elementen ultgevoerd in gestraalde fijne witte gebroken grind met
witte cement,
voor de totaalprijs van:
/ 87.3^3,—excl.BTW

Levering:

franko werk op de wagen te Almere, lossing
geschiedt met hulp van de chauffeur

Levertijd:

nader overeen te komen

Uitvoering:

zoals boven omschreven, volgens de nog door
u in drievoud, te verstrekken definitieve
vorm-en wapeningstekeningen.

Betaling:

netto kontant binnen 14 dagen na faktuurdatum

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest en verblijven in afwachtlng,
hoogachtend,
Hop Batonfabriek bv

WOPBelLfahriekBV
3 7 4 0 AK B3.itn
Tel. 0 2 1 5 4 120 79

Bankier: Nederlandsche Middenstandsbank N.V., Soest rek nr. 68.44.60.637. Glronummer van de bank: 134908.
K.V.K. Amersfoort nr. 8664.

gemeente almere
/\ /
B&W-A ' X B&W-B

Almere,
Aan burgemeester en
wethouders

20 j u n i 1988

Onderwerp: Qpdracht kunstwerk F . J . M u l l e r t . b . v .
park.
(betr. brief d.d.

steller:

K.

Flore

toestel:

16464

centr. afd./dir.:

KZ

medeparaaf

Dja

van

)

Voorgesteld besluit:
(voor evt. toelichting binnenblad gebruiken)

'Het voor deze opdracht beschikbare budget is conform,
uw besluit gesteld op_/ lOO.QOO,—.
irj stellen u haj nrrr voor de heer F.jTMLiller te
Amsterdam definitief opdracht te verlenen tot uitvoe
van het)J<unstwerk in het Beatrixpark. ^ ^
"
/trn

inspraak:

Beatrix-

ML^

v,-,n!yv£&tr~'-~^

J?n

bijiagen:

secretaris:

h

B&W-A datum

Afdoening: college/t-ulluyulld

J 2 A I U U 1988

Bespreken
IV

Conform voorgesteld besluit:

B&W-B datum:
Omschrijving:

Besluit:

Alg-014

Agend

Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders

In juli 1987 heeft uw college de kunstenaar F.J. Muller
te Amsterdam opdracht verleend tot het maken van een
kunstwerk ten behoeve van het Beatrixpark en wel aan de
zich daar bevindende brede waterpartij. De heer Muller heeft
zijn model reeds in het najaar van 1987 aan de commissie
opdrachtenbeleid getoond. De commissie was zeer enthousiast
over zijn plannen, die naar het oordeel van hoge artistieke
kwaliteit zijn. Het plan laat zich het best omschrijven als
in de traditie van de zgn. "Follies".
De term "Follie" is ontleend aan de verschillende tempeltjes
en andere architectuur die te vinden zijn in de voornamelijk
enqelse tuin of landschapsparken. Deze vorm van kunst-architectuur heeft geen andere betekenis dan het visuele en intellectuele genot van de toeschouwer te prikkelen. Door het
aanhaken bij deze traditie, heeft Muller de intenties van
het beleid naar de mening van de commissie uitstekend gevisualiseerd. De plaatsing van het werk is door voorgaande
redenen ook inhoudelijk van het grootste beiang. Gezien de
ruimtelijke ervaring in dit gebied en de bescheiden schaal,
van het kunstwerk, is er door de kur^^:^pt^rl^-&^ffcie^<^,\i^.c(:k^'i-'^^
de plaatsing op het,, in de brede waterpartij.,-»©evindende
eilandjZowel in traditionele als in letterlijk ruimtelijke
zin, het grootste dramatische effect ontstaat. De commissie
is het hier volkomen mee eens. Door plaatsing op het eiland
ontstaat er een interessante koppeling met tempeltjes, zoals<Ji4
Appollo-tempel in Stowe (Engeland), of het graf van de Filosoof Rousseau te Ermonville (Frankrijk) geplaatst in de 18e
eeuw.
In overleg met de Afd. Groenvoorziening van de Directie SV/G
is plaatsing doorgesproken en van deze kant bestaat er geen
bezwaar tegen.
Het voor deze opdracht beschikbare budget is conform uw besluit gesteld op / 100.000,—. Wij stellen u bij deze voor
de heer F.J. Muller te Amsterdam definitief opdracht te verlenen tot uitvoering van het kunstwerk in het Beatrixpark.

-Mj-..f ^

^?i^:^q:':'-.-,-

voorvervolg inlegvel gebruiken

2 1 JUMI m

Pjotr Muller
Jacob van Lennepstraat 18

003328

1053 HH Amsterdam
Tel : 020 - 16 16 82

aw

Postgiro : 4860260
A,B.N. bank

: 54 51 3 4

951

AAN : De Heer K. Flore
Direktie Kunstzaken
Postbus 200
1300 AE Almere.
Onderwerp ; Kunsttoepassing Beatrixpark

Beste Kees,

Met genoegen brief ontvangen over definitief doorgaan van het
beeld in het Beatrixpark. Ik Accepteer deze dan ook graag.
Zal binnenkort kontakt met je opnemen om spijkers met koppen
te slaan.
Bijgaande stuur Ik de nota voor het eerste termijn, honorarium
en de aanbetaling voor het maken van het beeld.

Met vriendelijke groeten.

Pjotr/ Mailer.

r*

^

gemeente aimer* -----Adj.seer.
Bos

Trieller :
De h e e r F . J .

J . van Lennepstraat
1053 HH

i

Muller,

De Jonge 1

CW^^'J
P^BG

18,

AMSTERDAM.

Schaeff a r l
Tierie
AB
0

inlichtingen bij

uw brief / kenmerk

ons kenmerk

11784-WZ
bijiagen

onderwerp

>^ i

almere,

12 j u l i

1
1
1

1988

verzonden

Sculptuur Beatrixpark, Almere-Stad.

1 5 Jliij 1988

KZ
FE

Agenda

Hierbij verstrekken wij u opdracht tot het vervaardigen van een sculptuur ten behoeve van het Beatrixpark te Almere-Stad, conform het door u
ingediende ontwerp.

PO

Het voor deze opdracht beschikbare budget bedraagt f 100.000,—, inclusief BTW, dat als volgt is samengesteld:
niateriaalkosten <inclusief fundering) f 70.000,—
honorariumkosten
30.000,—
totaal (inclusief BTW)
f 100.000,--

\

1
1
i
1
1
1

IZ

Geachte heer Muller,

Het kunstwerk, op te vatten als tempeltje, bestaat uit een grondplaat
met bassin, waarop aansluitend een trappartij die gedeeltelijk in het water verdwijnt. Op de grondplaat worden twee dragers (muren) geplaatst,
voorzien van nissen. Op deze dragers halfronde zogenaamde togen. Het
kunstwerk wordt ultgevoerd in zogenaamd granitowerk in nog door u exact
te bepalen kleuren.
Het kunstwerk wordt geplaatst op het eiland in de middenruimte van het
Beatrixpark.

1

FA
PL
MZW
VKR
SOV/VGI

1

1

SOV/DIR

SOV/PLB i
SCV/FEB
—
SOV/SO
[ SOV/BOT

Tot de opdracht behoren onder andere de volgende werkzaamheden:
a. het uitvoeren van het kunstwerk;
b. al die werkzaamheden die nodig zijn, ten einde het gereedkomen in de
meest ruime zin van het kunstwerk en de plaatsing ervan te kunnen
garanderen.
U bent verantwoordelijk voor een uitvoering, welke in technlsche/bouwkundige zin deugdelijk is. U wordt verzocht ter toetsing hiervan een bouwvergunning aan te vragen.

GW
GB
OB
Brandweer
Politie
Marktm.
RIJP
^ _ _ Sch.hfd.

postadres:
postbus 200
1300 AE almere

lZtl67/HB

telefoon
03240-99911
telex
40431 gmalm

bezoekadres:
stadhuis
stadhuisplein 1
almere-stad

het stadhuis ligt op loopafstand van <
er zijn frequente treindiensten richtini r j^gr^^^ r •
busdiensten richting bussum. hilverst

ons kenmerk

datum

11784-WZ

no. vervolgblad

12 juli 1988

Vorengenoemd bedrag zal als volgt aan u worden uitbetaald:
le fase, deel materiaalkosten
f 35.000,— (na verlenen opdracht);
- 2e fase, deel materiaalkosten
f 35.000,— (tijdens uitvoering);
- 3e fase, transportkosten,
plaatsingskosten
f 30.000,— (na oplevering).
De sculptuur zal geplaatst worden op of omstreeks oktober 1988.
Indien zich omstandigheden voordoen, waardoor een onderdeel van de opdracht of het totaal niet tot uitvoering kan komen, terwijl de kunstenaar
voor dit onderdeel reeds verbintenissen heeft aangegaan, dan is de gemeente verplicht de schade, voortvloeiende uit deze verbintenis, voor haar rekening te nemen.
In geval van overmacht worden de verplichtingen uit hoofde van deze opdracht opgeschort totdat de overmachtstoestand heeft opgehouden te bestaan. Indien de overmachtstoestand langer dan drie maanden heeft voortgeduurd en de omstandigehden geen uitstel gedogen, is de gemeente Almere gerechtigd de opdracht te beeindigen onder gebondenheid tot vergoeding van
de schade, die voortvloeit uit verbintenissen die u met derden heeft aangegaan. U bent aansprakelijk jegens de gemeente Almere voor door deze geleden schade als gevolg van de uitvoering van de opdracht, tenzij u aantoont dat deze fout onder de desbetreffende omstandigheden bij normale
vakkennis niet door u vermeden had kunnen worden.
U stelt zich garant voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen
voor een periode van ten minste drie jaar.
Alle geschlllen, welke tussen partijen uit hoofde van deze opdracht of
van overeenkomsten hiervan mochten voortvloeien, worden beslecht door tussenkomst van een arbitragecommissie, welke daartoe in overleg met de gemeente en u wordt samengesteld en welke een voor partijen bindende beslissing zal nemen en daarbij zal spreken naar billijkheid.
U behoudt het auteursrecht op de door u vervaardigde schetsontwerpen, definitieve ontwerpen, maquettes, tekeningen en op het kunstwerk.
U wordt verzocht deze opdracht schriftelijk te aanvaarden en gelijktijdig
een rekening in te dienen voor de eerste termijn.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Almere,
de secretaris,
loco

IZtl67/HB

gemeente almere
B&W-A

K

B&W-B

Almere, 12 december 1989

Aan burgemeester en
wethouders

Onderwerp:

Onttrekkinqen

Ibetr. brief d.d.
steller:

M.

aan h e t f o n d s

voor

beeldende

kunsten.
van

)

Voorgesteld besluit:
(voor evt. toelichting binnenblad gebruiken)

Hessing

toestel: 3 9 9 4 3
ceHtC)«fek/dir.:

a. De heer J. Sijmons uit Arnhem opdracht verlenen tot
het plaatsen van een van hem aangekocht beeld in het
Beatrixpark te Almere-Stad.

KZ

medeparaaf:

b. Mevrouw K. Vervoort uit Amsterdam opdracht verstrekken tot definitieve plaatsing van het reeds op
proef geplaatste beeld van haar hand in het Beatrixpark te Almere-Stad.

inspraak:

n ja

^ nee

m.c:

D ja

^ nee

emancipatie: D ja

^ nee

D ja fi nee

m.t.:
bijiagen:

secretaris

4x
Bijgevoegd:

B&W-A / Afdoening collegelid

Besluit(en) B&W-B d.d.

3 0 JAN. \m
Adviezen raadscommissie(s) d.d.

Bespreken

T

Alg-014

nr

IV

V

Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders

A. Wij stellen u voor conform advies van de commissie beelden
de kunstopdrachten Almere, d.d. 10 november j.l. tot aankoop van een beeld van de heer J. Sijmons over te gaan,
bestemd voor het Beatrixpark te Almere-Stad.
De sculptuur bestaat uit een stapeling van drie stenen
driehoeken van muschelkalksteen. Op een verticale, vlakke
kant van de bovenste driehoek zijn in bas-relief de letters
PRESENT aangebracht. Het lettertype is ontleend aan de
inscripties in de ' Zuil van Hadrianus'. De letters zijn
beschilderd met een weerbestendige verguld-grondlak. Het
gewicht is 600 kg. De hoogte 1.10 m.
Overleg met de directie kunstzaken en de landschapsarchitect omtrent de plaats in het park heeft reeds met de
kunstenaar plaatsgevonden.
Het budget dat voor deze opdracht beschikbaar is, bedraagt
/ 17.000,— (inclusief BTW). ^ Cov.ceptUcipoh'ncj iqqo)
Wij stellen u voor tot definitieve aankoop over te gaan
van het op proef geplaatste beeld van Karien Vervoort
t.b.v. Beatrixpark te Almere-Stad.
Het monumentale beeld is van gietijzer en heeft de volgende
afmetingen: 203x145x85 cm. De twee rechtopstaande elementen zijn opgebouwd uit een open patroon van vierkanten en
kruizen. Een roestbruin raamwerk dat is ontstaan door vermenigvuldiging van een eenvoudige basisvorm.
De taps toelopende vorm wordt in dit beeld gebruikt als
een ongebonden verbindingselement tussen de beide verticale
segmenten.
Het budget dat voor deze opdracht beschikbaar is bedraagt
/ 24.000,— (excl. de reeds betaalde / 1.000,— voor de
proefplaatsing).^<:c.i-icer='fc Wsiaot i'*\cj l<=iqo)

voorvervolg Inlegvel gebruiken

Vergadering gem. raad

d-d. 2 1 DEC. 1989
conform

gemeente almere

1989
Punt

Nr. 248-1
7 van de agenda.

Kredietvotering voor een drietal beeldende
kunstprojecten en de kosten voor de commissie
voor de monumentale kunstopdrachten, alsmede
de 6e wijziging van de begroting voor het
dienstjaar 1990.
Almere, 12 december 1989.
Aan de gemeenteraad.
Wi] stellen u voor;
a. Kredieten beschikbaar te stellen voor:
1. een nieuw project in het Koningin Beatrixpark te Almere-Stad ad
f 35.000,--;
2. een portret, naar de gelijkenis van de staatsman dr. J.M. den Uyl ad
f 50.000,--;
3. een nieuw te starten kunstproject in Muziekwijk-Zuid ad f 50.000,--;
b. ten behoeve van advies- en begeleidingskosten een krediet van f 10.000,-(dienstjaar 1990) beschikbaar te stellen;
c. het benodigde krediet ad f 145.000,-- te onttrekken aan het Fonds Beeldende
Kunst;
d. de 6e wijziging van de begroting 1990 vast te stellen, conform ontwerp.
Toelichting.
De commissie voor de monumentale kunstopdrachten heeft zich onlangs beraden
over een drietal nieuwe kunstopdrachten in onze gemeente op verschillende lokaties in Almere-Stad. Het plan is opgevat om direct bij de start van het nieuwe jaar 1990 met de desbetreffende projecten aan te vangen.
Met het oog op vorenstaande is het noodzakelijk dat de commissie direct kan
overgaan tot effectieve advisering en belangrijker, dat bovendien met voortvarendheid tot opdrachtverstrekking kan worden overgegaan.
Het is de bedoeling dat voor de onderscheidene lokaties kunstvoorzieningen
worden gecreSerd c.q. dat daartoe aan talentvolle kvinstenaars opdrachten worden
verstrekt:
a. Koningin Beatrixpark;
een nieuw project naast het onlangs opgeleverde project "Nimis" van beeldend
kunstenaar Pjotr Muller, kosten geraamd op f 35.000,--;
b. Dr. J.M. den Uvlpark:
gedacht wordt aan een portret van de staatsman in het gelijknamige park, kosten geraamd op f 50.000,—;
c. Muziekwiik-Zuid:
een nieuw te starten kunstproject, waarvan de kosten het bedrag van
f 50.000,-- niet te boven zullen gaan.
Met de verstrekking van de kunstopdrachten a t/m c is in totaal een bedrag van
f 145.000,-- gemoeid. Het benodigde krediet zal onttrokken worden aan het Fonds
Beeldende Kunst.
AGt639/gms

1989

Nr. 248-2

Daarnaast is het te doen gebruikelijk dat de advlescommissie ten behoeve van
haar werkzaamheden in advies en begeleidingskosten, jaarlljks vergoedingen ontvangt tot een bedrag van ten hoogste f 10.000,--. Deze kosten dienen eveneens
onttrokken te worden aan het Fonds Beeldende Kunst.
Het spreekt voor zich dat uw raad te zijner tijd bij de definitieve keuze(n)
met betrekking tot de opdrachtverstrekking, via de desbetreffende raadscommissies op de hoogte zal worden gebracht.
Advies commissie(s) voor Advies en Biistand.
De commissie voor personeelszaken en gezondheidszorg c a . en voor financien
c a . kunnen zich met het voorstel verenigen.

Burgemeester en wethouders van Almere,
de secretaris,

Biil./ter lezing gelegd;
- nota d.d. 10 oktober 1989 van dir. KZ met B&W-besluit
- nota d.d. 3 november 1989 van dir. KZ
AGt639/gms

de burgemeester.

gemeente almere
1989

Nr. 248-3

De raad van de gemeente Almere,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;
gelet op artikel 245a van de gemeentewet;
B E S L U I T :
a.
b.

c
d.

voor een drietal kunstprojecten in Almere-Stad een totaalkrediet ad
f 145.000,-- beschikbaar te stellen;
ten behoeve van advies- en begeleidingskosten voor de commissie voor de
monumentale kunstopdrachten een bedrag ad f 10.000,-- beschikbaar te stellen;
de bedragen genoemd onder a en b (in totaal f 145.000,--) te onttrekken
aan het Fonds Beeldende Kunst;
in verband met het gestelde onder a t/m c, de begroting van inkomsten en
uitgaven van de gemeente voor het dienstjaar 1990 te wijzigen overeenkomstlg het bijgevoegde ontwerp (6e wijziging).
Almere, 21 december 1989.
De raad voomoemd,
de secretaris,

t

AGt639/gms

de voorzitter.

1989

Nr. 248-4

Model J (bedoeld in artikel 16, eerste lid)

Gemeente Almere

Algemene Dienst

Provincie
Flevoland

Begrotingsjaar 1990

6e Begrotingswljziging 1990, behorende
bij besluit d.d. 2! december 1989.

Toelichting.
1.
2.

3.

Deze bestaat uit twee onderdelen.
Onderdeel I is bestemd voor wijziging van de in kolom 5 van de gewone
dienst en van de verdeeldienst geraamde bedragen van het dienstjaar,
alsmede van die in kolom 4 van de kapitaaldienst.
Onderdeel II heeft betrekking op kolom 3 van de kapitaaldienst. In dit
onderdeel worden vermeld de geraamde totaalbedragen voor nieuwe
investeringen dan wel de wijzigingen in de totaalbedragen voor de in het
dienstjaar nog in uitvoering zijnde investeringen.

De raad van bovengenoemde gemeente,
B E S L U I T :
de begroting van inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het dienstjaar 1990
te wijzigen als vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage(n).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 december 1989.
roorzitter.

, secretaris.

AGt639/gms
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almere,

30 j a n u a r i 1990
onderwerp

bijiagen

Aankoop beeld, Beatrixpark, Almere-Stad.

^^

verzonden

. 5 fEB. 1990

ll
Agenda

Seachte heer Sijmons,
Naar aanleiding van een advies van de commissie beeldende kunstopdrachten
Almere, d.d. 10 november 1989, kunnen wij u meedelen dat wij tot aankoop
van het beeld onder de titel PRESENT zullen overgaan.
De sculptuur bestaat uit een stapeling van drie stenen driehoeken van
muschelkalksteen. Op een verticale, vlakke kant van de bovenste driehoek
zijn in bas-relief de letters PRESENT aangebracht. Het lettertype is ontleend aan de inscripties in de "Zuil van Hadrianus". De letters zijn beschilderd met een weerbestendige vergulde grondlak. Het gewicht is 500
kg. De hoogte 1,10 m.
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'SV/VGI

Bij de afdeling bouw- en woningtoezicht wordt door de directie kunstzaken
aan de hand van uw gegevens omtrent een juiste verankering advies ingewonnen omtrent de fundering.
U bent verantwoordelijk
ge zin deugdelijk dient
Beatrixpark heeft reeds
chitect van de gemeente

voor een uitvoering welke in technisch/bouwkundite zijn. Met betrekking tot de plaats in het
overleg plaatsgevonden tussen u, de landschapsaren de directie kunstzaken.

SV/DIR
SV/PLB
i
SV/SO
i SV/BWT

De totale kosten van het kunstwerk, inclusief fundering, transport, verankering en plaatsing zullen niet meer bedragen dan f 17.000,-- (inclusief
BTff).

• M.iii?.u
i
[IB

Het t o t a l e kiinstbudget z a l nA p l a a t s i n g , conform afspraak aan u, worden
overgemaakt.

, GB
i—
[GW

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Almere,
de secretaris,

de burgemeester,

j
'; Brandvee.
;
; Politie
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Marktm.
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almere-stad
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almere,

15208-KZ
onderwerp

29 augustus 1989

bijiagen

^^

verzonden

__

Beatrixpark Almere-Stad.
Agenda

- t SEP. 1989
Geachte mevrouw Vervoort,

^^

De commissie Monumentale Kunstopdrachten Almere heeft op 26 juli 1989 op
het terrein van de Hoogovens in Velsen het beeld dat u vorig jaar tijdens
de tentoonstelling "Prometheus, licht in beeld", heeft gepresenteerd, bekeken.

^^
^'^
MZW

Wij wensen echter, alvorens tot aankoop over te gaan, door middel van een
door u te vervaardigen model van inzicht geinformeerd te worden omtrent
de ruimtelijke en inhoudelijke betekenis van het kunstwerk op de door ons
voor ogen staande lokatie, in het Beatrixpark. Deze is inmiddels bij u bekend.

VR
SV/VGI
SV/DIR

Voor dit model van inzicht, inclusief vervoer en onkosten, stellen wij
een bedrag van f 1.000,-- (inclusief BTW) beschikbaar. Wij zien graag dit
model van inzicht binnen 2 maanden tegemoet.
#

SV/PLB
SV/SO

Met betrekking tot de voortgang van deze mogelijke opdracht, verzoeken
wij u contact op te nemen met mevrouw M. Hessing van de directie kunstzaken (telefonisch te bereiken: 03240-39048).
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Almere,
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Onderwerp:

wethouders

1989

o n t t r e k k i n g aan h e t f o n d s v o o r beeldende
kunsten.

(betr. brief d.d.

van

)

Voorgesteld besluit:
(voor evt. toelichting binnenblad gebruiken)

steller: M, Hessing
toestel: 5 9 0 4 8
centr. afd./dir.:

- Mevrouw Karieh Vervoort te Amsterdam opdracht verlenen tot het maken van een model van ijizicht ten
behoeve van het Beatrixpark te Almere-Stad;
- commissie gezondheidszorg c.a," in kennis stellen, j,

kunstzaken

medeparaaf:

paraaf hoofd/direcjeljf:
paraaf burgenfreester/wethouder^

Inspraak:

D ja

S^nee

Dja

lynee

emancipatie: D ja

H nee

D ja

H nee

m.t.:
bijiagen:

secretaris

A/

Bijgevoegd:

B&W-A / Afdoening collegelid

Besluit(en) B&W-B d.d.

koordd^. 2 9J\Ul/l989
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B&W-B

2 5 S E P . 1989

1^

Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders

Wij stellen u voor I»ievrouw Vervoort te Amsterdajn opdracht
te verlenen tot het maJfcen van een model van inzicht conform
afspraken in de commissie Monumentale Kunstopdrachten d.d,
26 juli 1989.
De commissie heeft op het terrein van de Hoogovens een beeld
van gietijzer bekeken dat Karien ''ervoort vorig jaar tijdens
de tentoonstelling "Prometheus, licht in heeld" te Velsen
(Beeckestein) heeft gepresenteerd,
Kwalitatief en inhoudelijk testaat geen twijfel omtrent deze
sculptuur, over de ruimtelijke v/erking van het beeld op de
door de commissie voor ogen staande lokatie in het Beatrixpark is enig voorbehoud. Om deze twij 'els weg te nemen en
alvorens tot aankoop over te gaan, wacht de commissie een
model van inzicht af, dat duidelijk laat zien hoe het beeld
zich tot de omgeving verhoudt.
Hat bedrag dat"^ commissie hiervoor beschikbaar wil stellen
bedraagt / 1,000,— inklusief BTW en dient ten laste te
worden gebracht van het reeds gevoteerde krediet a / 50,000,
Eespnerenek wordt voorgesteld Mevr, Vervoort opdracht te
verlenen tot het maken van een model van inzicht.

NJB
De votering van het krediet voor bovengenoBosde opdracht
(f 50,000,—) heeft reeds plaatsgehad bij de behandellng
van de begroting 1989» raadsbet uit d.d, 26 januari 1989).

eilHf .%i

t^

voor vervolg inlegvel gebruiken

gemeente almere
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Almere,

Aan burgemeester en
wethouders

steller:

J.E.

toestel:

39043

1989

Onderwerp: O n t t r e k k i n q e n
Kunst.

aan h e t Fonds v o o r

(betr. brief d.d.
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b. De raad voorstellen doen, overeenkomstlg bijgaand
concept-pre-advies.

bijiagen:

y
Bijgevoegd:

B&W-A / Afdoening collegelid

Besluit(en) B&W-B d.d.
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Beeldende

a. Aan de raad, door tussenkomst van de commissies voor
gezondheidszorg c a . en financien c.a.,voorstellen
een totaal krediet van / 160.OOG, — , ten laste van
het Fonds voor Beeldende Kunst, beschikbaar te stellen, ten behoeve van een drietal projecten op verschillende locaties in Almere-Stad, alsmede kosten
t.b.v. advies en begeleiding commissie voor de
Monumentale Kunstopdrachten

inSpraak:

secretaris

X

Voorgesteld besluit:
(voor evt. toelichting binnenblad gebruiken)

Purvis

J^^ttfrx^y./dir.:

m.t:

10 o k t o b e r

B&W-B

iv

rv~

X"

To

Toelicliting op voorstel aan burgemeester en wethouders

In 2*vj» vergadering van 8 September j.l. heeft de commissie
voor de monumentale kunstopdrachten de wens te kennen gegeven in het nieuwe begrotingsjaar 1990 direct van start te
willen gaan met een drietal belangrijke projecten op het gebied van de monumentale (beeldende) kunst op verschillende
locaties in onze gemeente.
Achtereenvolgens betreft het hier:
a. een nieuw project in het Koningin Beatrix Park in AlmereStad;
b. een passend en Almere waardig Joop den Uyl monument in het
gelijknamige park in Almere-Stad;
c. een te starten nieuw beeldend'; kunstproject in MuziekwijkZuid, eveneens in Almere-Stad;
d. Daarnaast ia het te doen gebruikelijk dat de commissie ten
behoeve van i * ^ adviserende werkzaamheden en overige bemoeiingen op jaarbasis vergoedingen in de vorm van vacatie,
reis- en verblijfkosten ontvangt. Hiermede is op jaarbasis
een bedrag van / 10.000,— gemoeid.
Ten behoeve van de projecten, vermeld onder a t/m c is in
totaal een krediet benodigd ad / 150.000,—.
De commissie doet uw college thans het voorstel de raad te
verzoeken kredieten te voteren tot in totaal een bedrag van
f 160.000,—, ten einde straks, bij de aanvang van het nieuwe
jaar een slagvaardig beleid te kunnen voeren en niet voor elk
afzonderlijk kunstproject een raadsvoorstel te moeten doen.
Dat bespaart niet alleen een hoop tijd en moeite, maar als de
situatie op de zogeheten "open markt" zich onverhoopt mocht
voordoen, zou eventueel een beeld of object, zonder al te
lange ambtelijke procedures, kunnen worden aangekocht.

Het ligt uiteraard in de bedoeling dat uw college en de raad,
via informatie in de betrokken raadscommissies, op de hoogte
wordt gesteld wat/hoe uiteindelijk de keuze van eerder genoemde projecten zal zijn c.q. op welke wijze in de opdrachtverstrekking zal worden voorzien en tot welke hoogte van bedragen men exact denkt uitgaven te doen. Ter informatie kan
tenslotte worden vermeld dat de kredieten ten laste van het
fonds voor beeldende kunst zullen worden gebracht. Hiervoor
is het noodzakelijk dat er ontrekkingen uit het fonds dienen
plaats te hebben.
Ter voldoening aan het verzoek van de commissie voor de monumentale kunstopdrachten stellen wij u voor in te stemmen met
bijgaand advies.
in dit totaal bedrag is f 10.000,— opgenomen t.b.v. adviesen begeleidingskosten voor commissie Monumentale Kunstopdrachten, op jaarbasis.

voor vervolg inlegvel gebruiken

B&W-B datum: 24

oktober

1989.

Kabinet-A

Agendanr: III-08
Afd/dir: KZ

Omschrijving:
Nota d.d. 10 oktober 1989 over onttrekkingen aan het Fonds voor
Beeldende Kunst met ontwerp-voorstel aan de gemeenteraad, alsmede de
6e wijziging van de begroting voor het dienstjaar 1990.
Besluit:
a. Aanhouden tot de volgende vergadering van het college waarin tevens
het vervaardigen van een kunstwerk mede ten behoeve van de
4 mei-herdenking zal worden betrokken.
b. De wethouder Kunstzaken zal voor de voorbereiding daarvan zorg
dragen en over de financiering van dit kunstwerk contact opnemen
met zijn collega van financien.
WETHOUDER FE/KZ
KZ

B&W-B dattm:

7 november 1989.

Agendanr: III-05
Afd/dir: KZ

Omschrijving:
Nota d.d. 3 november 1989 over kredietvotering ten laste van het fonds
voor ,de kunstopdrachten, met ontwerp-voorstel aan de gemeenteraad,
alsmede de 6e wijziging van de begroting voor het dienstjaar 1990.
Besluit:
a. Aan de gemeenteraad voorstellen een krediet van / 160.000,—
ten laste van het Fonds voor de Beeldende Kunst te voteren ten
behoeve van een 3-tal projecten op verschillende lokaties in
Almere-Stad.
In dit bedrag is voorts een bedrag van / 15.000,— begrepen ten
behoeve van schets- en ontwerpkosten voor een zogenaamd bezinningskiinstwerk in Almere-Stad.
Hierin is ook opgenomen een bedrag van / 10.000,— ten behoeve
van advies- en begeleidingskosten voor de Commissie voor de
Monumentale Kunstopdrachten.
b. Voor het vervaardigen van de hierboven bedoelde kunstwerken dient
een afzonderlijk voorstel aan de gemeenteraad te worden voorgelegd.
c. Daarnaast dient aan de gemeenteraad een voorstel te worden gedaan
om een krediet te voteren van / 100.000,— voor het maken van een
bezinningskunstwerk 4/5 mei.
Dit bedrag zal ten laste worden gebracht van het saldo-overschot
van de begroting 1990.
d. Burgemeester en wethouders achten het verantwoord de kosten voor
. . -vervaardiging van dit bezinningsktinstwerk uit dit overschot te

GEMEENTE ALMERE, BESLUITENLIJST dd.
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bestreiden omdat er niet alleen voldoende financiele ruimte voor
is, maar ook omdat het gaat om een eenmalige voorziening.
Deze eenmalige voorziening kan worden aangemerkt als een met een
overstijgend beiang.
Voorts wordt voor het monumentale karakter een bedrag van
/ 15.000,— uit het fonds voor de beeldende kunst onttrokken.
e. Burgemeester en wethouders achten het noodzakelijk dat in het
pre-advies duidelijk deze argtmientatie naar voren wordt gebracht.
f. Over het vervaardigen van het bezinningskunstwerk zal de burgemeester contact opnemen met het Comite 4/5 mei.
Secretaresse een gesprek regelen.
g. Voorts wordt afgesproken dat de burgemeester met de wethouder
voor culturele ajuigelegenheden samen de realisering van het
bezinningskimstwerk ter hand zullen nemen.
Zo zal in ieder geval aan de directeur Kunstzaken worden gevraagd
wat de beste procedure is om tot verwezenlijking van dit kunstwerk
te komen.
Daarbij dienen de uitgangspunten ten aanzien van het doel van het
ktmstwerk, lokatie e.d. in een notitie te worden vastgelegd. Bij de keuze van de lokatie dient Stadsontwikkeling te worden
betrokken.
h. Aan de Commissie voor de Monumentale Kunstopdrachten zullen
suggesties worden gevraagd over de ktinstenaar aan wie een
opdracht kan worden verleend.
Tenslotte wordt afgesproken dat er een tijdsplemning voor de
realisering van dit object wordt opgezet.
h. Ontwerp-raadsvoorstel aan de commissies voor gezondheidszorg en
financien voorleggen.

B&W-B datum: 12

december 1989.

Agendanr: III-05
Afd/dir: KZ

Omschrijving;
Ontwerp-voorstel aan de gemeenteraad over kredietvotering voor ean
drietal beeldende kunstprojecten en de kosten voor monumentale kunstopdrachten met advies commissies.
Besluit:
Voorstel na wijziging aan de gemeenteraad voorleggen.

AGt639/gnis
1989

Nr. 248-5

I. Uijziging van de ramingen van het dienstjaar 1990

Uitgaven
Bedrag van de

Volqnr
(sub)
functie

Omschrijving

Nieuwe of
verhoging van
de bestaande
raming

Verlaging van
de bestaande
raming

Nieuwe rami
van het
dienstjaar

Uitgaven gewone dienst.

540.00

Functie 540 Kunst en Oudheidkunde

260.000

1.129.214

TENTOONSTELLINGEN

260.000

949.919

Toelichtinq:
0052 beeldende kunstobjecten in
wi jken

260.000

Ten behoeve van kunst in de wijken worden de volgende
uitgaven geraamd:
- Koningin Beatrixpark
f 35.000,-- Dr. J.M. den Uylpark
• 50.000,-- Muziekwijk-Zuid
" 50.000,-- schets- en ontwerpkosten
bezinningskunstwerk
• 15.000,-f 150.000,-advies- en begeleidingskosten
• 10.000,-f 160.000,-realiseringskosten bezinningskunstwerk
• 100.000,-Totaal
f 260.000,--

Op deze begrotlngswijziging hebben betrekking op
de pre-adviezen nr. 234 en 248.

Totaal uitgaven functie 540

260.000

AGt639/giiis
1989

Nr. 248-6

I. Uijziging van de ramingen van het dienstjaar 1990

Inkomsten
Bedrag van de

Volqnr
(sub)
functie

Nieuwe of
verhoging van
de bestaande
raming

Omschrijving

8

Verlaging van
de bestaande
raming

Nieuwe ramin
van het
dienstjaar

10

Inkomsten gewone dienst.

540.00

Functie 540 Kunst en Oudheidkunde.

260.000

535.236

TENTOONSTELLINGEN

260.000

431.000

Toelichtinq:
0049 Onttrekking fondsen

260.000

1. Onttrekking aan het fonds aankoop beeldende
kunst. Ten behoeve van de ontwerpkosten van
een bezinningsmonument, adviezen begeleidingskosten voor de commissie voor monumentale
kunstopdrachten en een drietal projecten
in Almere-stad
f 160.000,-2. Onttrekking saldi-reserve.
Betreft een onttrekking aan de
ten behoeve van de realisering
zinningskunstwerk
Totaal

Totaal inkomsten functie 540

f 100.000,-saldi-reserve
van een bef

260.000,--

260.000

AGt639/gms
1989

Nr. 248-7

I. Uijziging van de ramingen van het dienstjaar 1990

Uitgaven
Bedrag van de

Volqnr
(sub)
functie

Nieuwe of
verhoging van
de bestaande
raming

Omschrijving

Verlaging van
de bestaande
raming

Nieuwe ramin
van het
dienstjaar

Uitgaven kapitaaldienst.

910.0032

Functie 910 Reserves en voorzieningen

260.000

35.323.000

BESTEHHINGSRESERVES EN FONDSEN
BESCHIKKING TEN BATE VAN DE ALGEHENE DIENST

160.000

16.825.000

100.000

740.000

Toelichtinq:
reserve aankoop beeldende-kunstobjecten

160.000

Betreft een onttrekking aan de reserve aankoop beeldendekunstobjecten ten behoeve van projecten in 1990.
910.0012

SALDI-RESERVE
Toelichtina:
Betreft een onttrekking aan de saldi-reserve
ten behoeve van de realisering van een bezinningskunstwerk

Totaal uitgaven kapitaaldienst

100.000

260.000

AGt639/gms
1989

Nr. 248-8

11. Uijziging van de totaalbedragen voor investeringen

Uitgaven

Volonr
(sub)
functie

Verhoging of
verlaging van
het beschikbaar
gestelde krediet

Omschrijving

Nieuw krediet of
het beschikbaar
gestelde krediet
na wijziging

Uitgaven kapitaaldienst.

910.0032

Functie 910 Reserves en voorzieningen

260.000

35.323.000

BESTEHHINGSRESERVES EN FONDSEN
BESCHIKKING TEN BATE VAN DE ALGEHENE DIENST

160.000

16.825.000

100.000

740.000

Toelichting:
reserve aankoop beeldende-kunstobjecten

160.000

Betreft een onttrekking aan de reserve aankoop beeldendekunstobjecten ten behoeve van projecten in 1990.
910.0012

SALDI-RESERVE
Toelichtinq:
Betreft een onttrekking aan de saldi-reserve
ten behoeve van de realisering van een bezinningskunstwerk

Totaal uitgaven kapitaaldienst

100.000

260.000
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In aansluiting op onze brief van 29 augustus 1989, delen wij u mee dat
tot definitieve aankoop van het reeds op proef geplaatste beeld in het
Beatrixpark kan worden overgegaan.

'
PL

Het gietijzeren monumentale beeld heeft de volgende afmetingen: 203 x 145
X 85 cm. De twee rechtopstaande elementen zijn opgebouwd uit een open patroon van vierkantjes en kruizen. Een roestbruin raamwerk dat is ontstaan
door vermenigvuldiging van een eenvoudige basisvorm. De taps toelopende
vorm wordt in dit beeld gebruikt als een ongebonden verbindingselement
tussen de beide verticale segmenten.
^
De totale kosten voor het kunstwerk, inclusief constructietekeningen en
fundering zullen niet meer bedragen dan f 24.000,-- (inclusief BTW). De
constructietekeningen dienen bij de afdeling bouw- en woningtoezicht van
de gemeente getoetst te worden.
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U bent verantwoordelijk voor een uitvoering welke in technisch/bouwkundige zin deugdelijk dient te zijn.
*
^
-"
^
Het kunstbudget ad f 24.000,-- zal als volgt worden uitbetaald: materiaalbehandellng, deel aankoop, kosten constructietekeningen en fundering
f 12.000,— (inclusief BT¥). Restant na oplevering f 12.000,— (inclusief

. SV/BWT
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i.'.viieu
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BTV).

I ^^

Indien u zich kunt verenigen met boven omschreven aankoop/opdracht, verzoeken wij u de aanvaarding hiervan schriftelijk te bevestigen.
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Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Almere,
^
de secretaris,
de burgemeester,
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fx^ateS;
postbus 200
13(XD AE almere

telefoon; 03240-99911
telex
: 40431 gmalm
telefax : 03240-99587

bezoekadres: stadhuis
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almere-stad
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13 feb. 1990 Amsterdam
Karien Vervoort
Oude Haagseweg 51
1066 BV Amsterdam
tel:020-927621

iNCiBCarAEN
Dm. KUNSTZAKEN

1 6 FEB. 1990

i An.

UU6094

020-6156697
n r«s,

a«

T.a.v. burgemeester en wethouders van Alin e r e ,
Postbus 200
i
1300 AE Almere

'iS?L__...

a

uw kenmerk: 1571-KZ

Geachte burgemeester en wethouders van Almere,
Met dit schrijven wil ik graag de aankoop/opdracht bevestigen van
het gietijzeren monumentale beeld (203 x 145 x 85 cm) t.b.v.
het Beatrix park te Almere.
Ik aanvaard de aankoopvoorwaarden
30 Jan. 1990.
Met vriendelijke groeten

vermeld in uw schrijven dd

p(

Karien Vervoort

7 juni 1990 Amsterdam

Oude Haagseweg 51
1066 BV Amsterdam
tel: 020-156697
Ingekomen

020-927621

I

COnir 2fo./^|.
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t' h i!\-

t.a.v. Roi Heraler

j fOforopi*. v.^,

kamer B301
Postbus 200
1300 AE Almere
Beste

Roi ,

Hiermee stuur ik je de tekening van het fundament.
Het "pad" waarop het beeld geplaatst wordt krijgt de afmetingen
van 13 meter lang bij 1,3 meter breed.
Ik heb nog geen keus gemaakt wat de klinkers betreft.

Tot ziens en met vriendelijke groeten,
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FUNDATIE T.B.V. HET STALEN BEELD VAN KARIEN VERVOORT,
PLAATS: BEATRIX PARK TE ALMERE.
EIGEN GEWICHT BEELD: 1,5 TON.
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SCHAAL: 1 : 10
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