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Ter kennisneming en parafering, 
daarna terug 

Ter uitvoering 

Met verzoek om advies 

Onder mededeling van: 

Van: 
di recti" e 
cen t r . a f d . ' . 

•Md^yM]\\^r^^^ ppstzaken : .a . 
1 5 \\)M 19S9 

Aan: 
s i i f o . 

n nf^ynpiE VOCR: 

C;FI. 

FE 

t l A B 

n ? K 

PA 

! nsK 

Brandw. 
—PT 

SVG 

Pol i t i l 

PO 

MZW 

IZ 

WZ 

tUA.t^y_ 

(^U^, I: ^(^ ^ --̂ "̂ -̂  

/ 
ou kj^ jf^^c-iL 

Aan de directie kunstzaken (k.flore) 

Van de directie onderwijs (vos) 

/6MC Kees, 

Wil je met betrekking tot de 1%-kunstregeling kontakt 
opnemen met Tjitte Tigchelaar.Het gaat dan om de 
projecten: 

1. 2G1 (muziekwijk): combi_project 
buurthuis,gymnastieklokaal,basisschool 
alsmede de basisschool van het p.c._bestuur 
alsmede de basisschool van het r.k._schoolbestuur 

2. 2G2 ( muziekwijk): openbare basisschool in de 
muziekwijk nabij het zgn. NWR_project 1990 

Graag verneem ik wat is overeengekomen.Informeer je 
Gijssen ? 

Directie onderwijs, 
buro m.z. 
14.3.89 

Vs 

Datum: 

Directeur van 
Hoofd centrale afd. 
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gemeente almere 
B&W-A B&W-B 

steiier: |v|, Hess lnq 

toestel: 3 9 0 4 8 

)8CO0J()«*k/dir.: K Z 

medeparaaf: 

bespreking op: 

in/te 

onderwerp 

aanwezig 

afwezig; 

donderdaq 14 September 1989 

Stadhuis/kamer X j i t t e Xigchelaar 

?o-opdrachten Muziekwi jk Nrd/scholencomb. 

de heer X igche laa r , de heer A. Pe te rs , de heei 
H. Schro te r , de heer R. PcTtier en mevrouw 
M. Hessing. 

de heer R. Westerbeek. 

Almere, 27 September 1989 

Conclusies: 

Betreft: stuk terrein tussen de scholencombinatie: 

Openbaar, R.K. en P.C. scholen (basisonderwijs). 
Voordracht uanuit de commissie:, Jose Pelzers \̂ it Arnhem (2 jr. ge-
leden afgestudeerd)- Sloetstraat 118-6821 CZ Arnhem - tel. 085-
455817 -(05-07-1958). 
De bedoelde plek heeft een totale afmeting van 60 x J2 m^Jiaar ont 
werp is een fictieve van 2 jaar (ontwerp voor eeiti gotisch bo^aan 
de voet van het gemeentemuseum Arnhem) geleden - een niodel van hou 
ten constructies die als gotische curven een bos suggereert - een 
kathedraal. In schaal stijgen ze boven de architectuur uit en kun-
nen als een grafische notitie in de ruimte worden opgevat. Het ter
rein ligt in de assen van enerzijds het park/anderzijds openbaar 
gebied. Het is een intermediair, wat intrensiek terreintje waar ook 
nog plaats voor het verpozen van de kinderen moet overblijven. 
Het cultuur-refererende aspect past in het beleid. 
Inhoudelijk gaan alle aanwezigen accoord, mits een aantal bouw-
kundige problemen zijn opgelost. Uolgende week donderdag bestuurs-
vergadering en voorgesteld wordt om dan de kunstenares uit te nodi 
gen en haar de gelegenheid geven haar ontwerp toe te lichten. Bij 
accoord moet zij minstens twee maanden de tijd krijgen haar ont-
werp nader uit te werken, inclusief begroting en technische gege-
vens. 

Uitvoeren door/voor: 

B&W-A datum: 

Voorgesteld besluit: 

A k k o o r d 

1 II III IV V 

Afdoening college/collegelid 

Bespreken 

1 II III IV V 

Alg-020 



H i e r o n d e r v o l g t d e f i n a n c i e l e v e r d e l i n g : 
17. PC f 1 0 . 0 0 0 , — 
17. RK " 10.000.— 
17. Openbaar " 10.000,— 
Fonds " 35 .000 ,— ( i n c l . ontwerohonorarium) 
17. V-teizijn 5.C/ZK>. — (soc. cult, doeien) 

f 70,000,— totaal inclusiet BTW. 

Hierbij w>Drdt oDaemerkt dat vcornoemde commissie deze unieke opdracht 
wil ondersteunen en stelt derhalve voor om in 1991 uit het fends een 
bijdrage te verlenen van f 35.000,—. Bij de voorbereiding van de 
begroting 1991 zal hiermee rekening •̂>orden gehouden. 
Daarentegen is net gelet aa de vcortgang van deze kunstopdracht van 
beiang dat nu een opdracht wordt verstrekt voor het vervaardigen van 
een de+initief ontwero, Hiervoor dienr een bedrag te v̂ orden 
gereserveerd van f S.OCxD.— inki. btw. 
Hoewei de gemeenteraad hiervoor nog met is geintormeerd wordt 
voorgesteld het bedrag van t 5,TOO,— ten laste te brengen van het 
fonds, begrotingsjaar 1990, en bij slotwijziging dit bedrag bij te 
ramen. 

De intentie-verklaringen van de participanten e.g. confessionele 
schoolbesturen worden bij dit voorstel toegevoeqd. 

Het totale honorarium voor mevrouw Pelzers is als volgt verdeeid: 
Ontwerp 
inclusief technische qegevens 
en begroting f 5.000,— 
Begeleiding uitvoering " 5.CKX),— 

, f lO.OiX),— incl. 
BTW, 

De beqeleiding en coordinatie van de technische uitvoering berust bij 
de directie gemeentewerken. 
Een artistiek/inhoudelijke begeleiding/toetsing zal geschieden door de 
directie kunstzaken. 



gemeente almere 

onderwerp 2gg;Ldend kunstwerk 2 . G . 1 ^ / ^ 
Toekomstige noodlokalen 2.G.1 

verslag blad 

1 

bespreking d.d.: 22 j a n u a r i 1990 

aanwezig: 
de heren P o r t i e r , Spanjer , B u l t , Van der Hoek 
en T igche laa r 

afwezig: P e t e r s 

verzendlijst: deelnemers , PG Almere, a r c h i e f , KZ, 
WZ, t k n PC/HK-schoolbestuur 

volgende bespreking d.d.: 

punt 
betreft 

punt 
omschrijving 

Definitief inrichtingsplan 2.G.1^^^(ver3lag d.d.20-12-39) 

Directie Onderwijs geeft voor wat betreft de 3 buiten-
bergingen separaat opdracht aan GW afd. Gebouwen. 
Directie. Welzijn moet dit doen voor wat betreft de buiten 
berging t.b.v. de buurtvoorziening, echter na overleg en 
flattering GB. 

te behandelen 

door 

1. 

2. Beeldend kunstwerk 2 

ciop 

Er is wel degelijk verschil van mening over de exactsplek 
van het kunstwerk. 
Volgens de heren Schroten(PG/RK-schoolbesturen) en Peters 
(so) is de'plek in het midden van de groenstrook juist. 
Volgens Directie Onderwijs zou het ktonstwerk aan de noord-j-
of aan de zuidkant geplaatst moeten worden i,v,m, de uitl 
van de schoolterreinen(speel-/trapveld). 
Het kunstwerk wordt door Calculatie GW geraamd op ca. 
j60.000,- . De 3 scholen dxagen j30.000,- (10.000,- per 
school) bij, Het resterende bedrag moet door Directie 
Kunstzaken gevoteerd worden. 
De heer Tigchelaar zal nagaan of de funderir^ is meege-
rekend. 

Uitgiftegrenzen. 

Nagaan of de uitgiftegrenzen PC/RK correct op het matenpl4n 
staan. 

Noodlokalen.(openbare basisschool) 

De lokatie van de toekomstige noodlokalen dient i.o.m, 
betrokken disciplines te worden bepaald. 

SVG-022 



onderwerp 
^G. l^ / ^ 

verslag blad 
2 

punt 
betreft 

punt omschrijving 
te behandelen 

door 

5. 

Hoewei Directie Onderwijs de noodlokalen bij voorkeur 
op de groenstrook tussen de scholen wil plaatsen, 
achten SO, PL en de architect dit niet verantwoord. 
Besluitvorming hoeft thans nog niet plaats te vinden. 
GW afd, Gebouwen levert eerst een technisch/financiele 
analyse inzake noodlokalen op het schooldak dan wel 
noodlokalen op de begane grond. 
De huidige rijksvergoedingenvoor semi-permanente accommo-
daties geven de gemeente te grote financiSle onzekerheden, 

Afspraken. 

Techn./f in. analyse GW afd. Gebouwen afwachten. 
Indien de toekomstige noodlokalen op de begane grond 
moeten, dan de lokat ie in overleg vastleggen. 
Uitgiftegrenzen checken en nazien of EK/PC-schoolbesturen 
grondopties hebben. 
Sxacte plek kunstwerk vastleggen en f inancier ing checken. 

R.C. Por t i e r , 
Pro jekt le id ing . 

•023 



Van: 
d i rec t i e 
C-entr.a'CT. -o 

Via:Iz/bureau postzaken c/a. / 

Aa n: A/.^eJSf'^ ^ 

Ter kennisneming en parafering, 
daarna terug 

Ter uitvoering 

Met verzoek om advies 

FE 

VKR 

PA 

Brandw. 

AB 

SVG 

Politie 

PO 

MZW 

IZ 

WZ 

Onder mededeling van: 

Ik ga akkoord met het door u voorgestelde plan tot realisering van 
een kunstobject op het grasveld bij de openbare- en bijzondere 
basisscholen in gebied 2.G.I. te Almere-Stad. 

De financiele bijdrage van de openbare basisschool aan dit project 
bedraagt / 10.000,00. 

Ik heb begrepen dat de bijdragen van de overige deelnemers aan dit 
project als volgt worden verdeeid: 
- p.c. basisschool "Lichtboei" / 10.000,00 
- r.k. basisschool "Crescendo" / 10.000,00 
- buurthuiscombinatie / 5.000,00 

Omtrent de lokatiekeuze van het kunstwerk ga ik uit van plaatsing 
aan de zuidzijde van het grasveld. 

i' h irecteur onderwijs, 
20 februari 1990. 

Datum: 

Directeur van 
Hoofd centrale afd. 

.198 

Alg-82-004 
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Vereniging voor Protestants - Christelijk 
basis - en speciaal Onderwijs te Almere. 

Adm. adres: 
Harderwijkoever fObntr, 
1324 HA Almere 
Telefoon (03240). 
Bank: Rabobank 
Rek.nr. 30.10.02. 

Ingekomen 
gemeente AlmeiB 2 2 FEB. 1990 

het College van Burgemeester en 
Wethouders der Gemeente Almere, 
Postbus 200, 
1300 AE Almere. 

Ref.: 90.0058 Almere, 21 februari 1990. 

Geachte College, 

Hierbij deal ik u mede, dat de besturen van de Vereniging voor 
Protestants-Christelijk Basis- en Speciaal Onderwijs te Almere en 
de Stichting Katholiek Onderwijs Almere in principe bereid zijn 
(in het kader van de 1 % regelina voor kunst) beiden een bedrag 
van f. 10.000.— incl. BTW ter beschikking 
bijdrage aan de uitvoeringskosten van 

,>^os^'^te realiseren in opdracht van de Gemeente Almer'e"l̂ ''°"3rrr'ec"€Te 
kunstzaken. 

eking te gi-p'i i ftp ai«; 
het projectC"het gotisc!Fr~~> 

Een en ander onder de voorwaarde, dat in overleg met deze 
besturen overeenstemming kan worden bereikt over de exacte 
locatie {nabij de te realiseren basisscholen - gebied 2Gl-9/h) en 
het tijdstip van de realisatie (1990/1991). 

Het betreffende kunstwerk dient verder bestand te zijn tegen het 
gebruik ervan als speelobject. 

Naar onze mening kan dit kunstproject een fraai symbool zijn van 
de aandacht van het Gemeentebestuur en de schoolbesturen voor 
school en buurt, wanneer dit gezamelijhk wordt gefinancierd. 

Hierover heeft overleg plaatsgevonden met de directie Kunstzaken. 

Wij verzoeken u beide schoolbesturen zo spoedig mogelijk mee te 
delen of u het genoemde kunstproject wilt realiseren en onder 
welke voorwaarden. 

Uw berichten gaarne tegemoet ziende, 
hoogachtend, 
namems beide besturen 

1 «S. KLi<i«^2A«N 

Ion. 

FOTOKOPlt VBW: 

Qssm. 

DAB 

U?", 

2 3 FEB. m^ 

""u U 6 1 1 1 

ant 

O B f 

• 

secretaris \ FOTeKQWE VCS«: 

\ LI DIR. 

j 

\ CJ'3 

ME 11990 

nPK 

DBE 



gemeente almere 
B&W-A B&W-B 

Vergadering dd: 

Aan burgemeester en 

wethouders 

Almere, 22 februari 1990 

Onderwerp: Onttrekking aan het Fonds voor Beeldende Kunsten. 
Participatieproject RK/PC/Openb. Scholencombinatie. 

(betr brief d.d. van ) 

\Mm//doc. nr: KZ-1714-MH 

nnedeparaaf van: " ^ ^ 

paraaf burgemea^r/wetnouders: 

Bm 

IV V 

II 

paraaf secretaris: 

raadinfo D ja D nee 

inspraak: 

m.c: 

ennancipatie: 

nn.t.: 

D ja 

D ja 

D ja 

D ja 

D nee 

D nee 

D nee 

D nee 

afdoening burgemeester: 

B&W-A/Afdoening collegelid 

akkoord d.d. 

I IV V 

bespreken: 

IV V 

naam steller 

Mevr. M. Hessing 

./dir Kunstzaken 

tst. 39048 

datum 22 f e b r u a r i 1990 

bijgevoegd 

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

adviezen raadscommissie(s) d.d. 

bijiagen: 

t 
y'^^^s>ot^ii^^r\u,4}^ 

msmotim 
mmmmH] 2 7 f l M 1990 

K QU Q . 
r 
O 

Cf(t 

• at 

C « 

life. 

1141400 





Library/doc.nummer KZ-1714-W Aantal pagina's: -2-

Aan burgemeester en wetf iouders. 

Almere, 22 - februar i 1990. 

Onderwerp. 

CDnttrekking aan het Fonds voor 
beeldende Kunsten. 
Participatieproject openbaar en buurthuis/RK/F^/ 
Scholencombinatie. 

Voorgesteld besluit. 

1. t^vrompT^os^ Pelzers-̂ ît Arnhem opdracht verlenen tot het 
vervaardigen van een de-finitie-f ontwerp ten behoeve van een 
gezamenlijk project voor de scholencombinatie RK/PC/Openbaar annex 
buurthuis in Muziekwijk Midden, welk project eind 1990 zal worden 
gerealiseerd. 
r'let het voorstel voor een CTitwerp honorarium is een bedrag van f 
5.000,— (incl. BTW) gemoeid. dat.al^ voorschot kan worden 
beschouwd uit het budget ad 'if^JT-OOO',— dat in 1990 onttrokken 
dient te worden uit het fonds van de Monumentale kunstopdrachten, ci-»i«:«!'i*-' 

2. Vooruitiopend op de goedkeuring van de gemeenteraad in Tie stemmen «/ 
met deze opdrachtverlening. 

Toelichtinq. 

Eind 1990 wordt in i^ziekwijk Midden een gekombineerde scholen-
complex- F?K/PC/Openbaar annex buurthiuis gerealiseerd. 
Na overleg met de verschillende direkties en schoolbesturen en 
architekt wordt voorgesteld om de verschillende percentagebudgetten 
samen te voegen en te reserveren voor ̂ ^ kunstopdracht. 
De commissie nrKsnumentale kunstopdrachten heeft e.e.a. onderzocht, 
beoordeelt dit projekt als z^fsr positief en komt tot het advies om de 
kunstenares Mevrouw Jos^ Pelzers uit Arnhem te verzoeken een 
schetsontwerp te maken. Alle partijen kunnen zich 
artistiek/inhoudelijk vinden in een fictief door de kunstenares 
ontworpen plan voor een gotisch bos aan de voet van het gemeentemuseum 
Arnhem. Een model van houten constructies, dat als gotische curven een 
bos suggereert, een kathedraal '. De gekozen plek betreft een wat 
intrensiek terreintje tussen de scholen in, waar kinderen kunnen 
spelen en dat in de assen van enerzijds het park anderszijds openbaar 
terrein ligt. Het cultuur-refererende aspect van het plan past in het 
B<-t)eleid van de gemeente. 



Hieronder volgt de financiele verdeling: 
17. PC f 10.000, — ) zie bijgaande brief 
17. RK " 10.000, — ) 
17. Openbaar " 10.000,— Fonds (middels toevoeging v.u. 

bouwkrediet) 
Fonds " 35.000,— (incl. ontwerphonorarium) 
17. Welzijn 5.000.— (soc. cult, doeien) FCL: 010.3004 

f 70.000,— totaal inclusief BTW. 

Hierbij wordt opgennerkt dat voornoemde commissie deze unieke opdracht 
wil ondersteunen en stelt derhalve voor om in 1990 uit het fonds een 
bijdrage te verlenen van f jiS.OOO, — . FH i Hm . •nr-iirhr-i.-oiHin.-| v/̂ n |-jp ^^^^/^j 

Daarentegen is het gelet op de voortgang van deze kunstopdracht van M ^ 4 ^ rf^p>t-*^ '*̂ '̂ 
beiang dat nu een opdracht wordt verstrekt voor het vervaardigen van i^x*^^^^^ %tiL&trC r" 
een definitief cnti'«rp. Hiervoor dient een bedrag te worden -̂ ĉ Vioi-̂ **̂  *̂ '**''̂ ^ 
gereserveerd van f 5 . O X ) , — inkl. btw. Lri^esn.'ctCA.^ 
Hnf?ifiiRi rip riomoonteraad i liei î uui—i luy nlbiL la ggin formoord wordt >̂  Zel^.^/^ ' 
"Ont-Qt—' I 1i I III I I I ll iij ill—F' 5 .000» le i I l a b Lid Lbj bf u lybfii Vdn h e t ' 
fnnri<^. hTen rn t i n r f q i ^a r 19?'''', ^Fr;|—r-,.ari r.^n"! pni &r.&..'x\\ 

De intentie-verklaringen van de participanten c.q. confessioiele 
schoolbesturen worden bij dit voorstel toegevoeqd. 

Het totale honorarium voor mevrouw Pelzers is als volgt verdeeid: 
Ontwerp 
inclusief technische gegevens 
en begroting f 5,(X»0,— 
Beqeleiding uitvoering " 5.000,— 

f 10.(XX:»,— incl. 
BTW. 

De begeleiding en coordinatie van de technische uitvoering berust bij 
de directie gemeentewerken. 
Een artistiek/inhoudelijke begeleiding/toetsing zal geschieden door de 
directie kunstzaken. 

De hoogte van het foods is voldoende dit project te finaneieren. 

/ 
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Aan burgemeester en wethouders. 

Almere, """̂  finhnnin lÔ M.]. 

Oittrekking aan het Fonds vo<5r 
beeldende Kunsten. 
Participatieproject openbaar en t«jurthuis/RK/PC/ 
Scholencombinatie. 

Voorgesteld besluit. 

1. Mevrouw Jose Pelzers uit Arnhem opdracht verlenen tot het 
vervaardigen van een definitief ontwerp ten behoeve van een 
gesamenlijk project voor de scholencombinatie FK/PC/Openbaar annex 
buurthuis in Muziekwijk Midden, welk project eind 1990 zal worden 
gerealiseerd. 
Met het vcK:)rstel voor een ontwerp honorarium is een bedrag van 
f 6.000,— (incl. BTW) gemoeid, dat. als voorschot kan worden 
beschouwd uit het. budget ad f 70.000,— dat. in 1990 onttrokken 
dient te worden uit het fonds van de Monumentale kunstopdrachtan, 
onder gelijktijdige storting door de bijzondere schoolbesturen van 
f 20.000,— in het fonds. 

2. Sf*jeoiicd de conmissies voor gezondheidszorg ca. en financien ca.,l'''''-*̂''-'-̂ ^̂**—f̂* 
vooruitiopend op de .goedkeuring van de gemeenteraad. in te ntcran̂ sn 
rac-t. dcac opdrachtverlening. 

Toelichting. 

Eind 1990 wordt in Muziekwijk Midden een gekombineerde scholen-
complex- RK/PC/Openbaar annex buurt.huis gerealiseerd. 
Na overleg met de verschillende direlrt.ies en schooltesturen en 
architekt wordt voorgesteld om de verschillende percentagebudgett.en 
samen te voegen en t^ reserveren voor een fejnstopdracht. 
De commissie monumentale kimstopdrachten heeft. e.e.a. onderzocht, 
beoordeelt dit projekt als zeer positief en komt tot het advies om de 
Imnst^nares Mevrouw Jose Pelzers uit Arnhem te verzoeken een 
schetsontwerp ta mal«n. Alle parti jen to^nnen zich 
artistiek/inhoudelijk vinden in een fictief door de kunstenares 
ontworpen plan voor een gotisch bos aan de voet van het gemeentemuseum 
Arnhem. Een rocxiel van houten constructies, dat als gotische curven een 
bos suggereert, een kathedraal \ De gekozen plek betreft een wat 
intrensiek terreintje tussen de scholen in, waar kinderen Imnnen 
spelen en dat in de as-isen van enerzijds het park anderszijds openbaar 
terrein ligt. Het cultuur-refererende aspect van het plan past in het 
BK~beleid van de gemeente. 



• 

t 

Hieronder volgt de financiele verdeling: 
1% PC f 10.000, — ) zie bijgaande brief 
1% RK '• 10.000, — ) 
1% Openbaar " 10.000,— Fonds (middels toevoeging v.u. 

bouwkrediet) 
Fonds " 35.000,— (incl. ontwerphonorarium) 
1% Welzijn 5.000.— (soc. cult, doeien) FCL: 010.3004 

f 70.000,— totaal inclusief BTW. 

Hierbij wordt opgemerkt dat voornoemde commi-ssie deze unieke opdracht 
wil ondersteunen en stelt derhalve voor om in 1990 uit het fonds een 
bijdrage te verlenen van f 70.000, — , onder gelijkt.ijdige storting van 
de overige bijdragen in het fonds w.o. van de schoolbesti.iren van het 
bijzonder onderwijs. 
Daarejfitegen is het gelet op de voortgang van deze kunstopdracht van 
beiang dat nu een opdracht wordt verstrekt voor het ve.rvaardi,gen van 
een definitief ontwerp. Hiervoor dient een bedrag te worden 
gereserveerd van f 5.000,— inkl. btw. 

De intentie-verklaringen van de participanten c.q. confessionele 
schoolbesturen worden bij dit voorstel toegevoegd. 

Het totale honorarium voor mevrouw Pelzers is als volgt verdeeid: 
Ontwerp 
inclusief technische gegevens 
en begroting f 5.000,— 
Begeleiding uitvoering " 5.000.— 

f 10.000,— incl. 
BTW. 

De begeleiding en coordinatie van de technische uitvoering berust bij 
de directie geroeentewerken. 
Een artistiek/inhoudelijke begeleiding/toetsing zal geschieden door de 
directie kunstzaken. 

De hoogte van het fonds is voldoende dit project te financieren. 



Pf 

gemeente almere 
B&W-A B&W-B x: 

Aan burgemeester en 

wethouders 

Almere, ^ g p r i l 1 9 9 0 

Onderwerp: Onttrekking aan het fonds voor Beeldende Kunster. 
Participatieprojekt RK/PCOpenb. Scholencombinatie 

(betr. brief d.d. van 

steller: ^^ H e s s i n g / P . Voo rb raak 

toestel: -^^^^Q 

centr. afd./din: kunstzaken 
medeparaaf: 

inspraak: D ja .Ssnee 

D ja ^nee 

emancipatie: D ja S nee 

bijiagen: 

ITlNCiCKOftflEN 

BIR. KUNSTZAKB* 
1 6MEn990 

0 U 6 A 5 8 

secretaris: /V^ 

Voorgesteld besluit: 
(voor evt. toelichting binnenblad gebrulken) 

^ Mevr. J. Pelzers uit Arnhem opdracht verlenen tot het 
vervaardigen van een defitief ontwerp t.b.v. een ge
zamenlijk projekt voor de scholencombinatie RK/PC/Opent 
annex buurthuis in Muziekwijk Midden; 

- e.e.a. conform notitie; i 
"- de commissies voor gezonheidszorg c a . en financien 

ifrF»rw&KB«T> 

— — J . 

aar 

B&W-A/Afdoening collegelid 

Akkoord d.d. 
1 II III IV V 

Bespreken 
1 II III IV V 

Bijgevoegd: 

Beslui t(en) B&W-B d.d. 

\ 0 l̂ fR. 

Adviezen raadscommissie(s) d.d. 

?/ 
c«'c 

f ^ P 

y^-i^ f 

^ 

1399 
t i * 

C ,« v^fc^ tt. 
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V£RSLA6 072e vergadering^an het Mtmagefflentteam, gehouden op maandag 
9 april 1990 in de collegekamer. 

Aanwezig: de heren Hanssen, Helmig , Rleuwenhuis, IIie\iwenhuizen, Poels, 
Strijbos, V.d. Velde en V.d. Vliet 

Afwezig: -

AKTIEKOLOM 

072-01 

072-02 

6B 

Verslag MT-vereadering d.d. 19 maart 1990 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Uitvoering B&W-besluit d.d. 27 maart 1990 inzake 
taakstelling woningproductie 1990-1994 

1. Uitvoering van het B&W-besluit om voor de periode-
1990-1994 te streven naar een productie van 3000 
vonlngen per jaar zal met name het volgende bete-
kenen. 
a. De planvoorbereidingscapaciteit dient te worden 

verhoogd tot ca. 3300 woningen, omdat zoals ge-
bruikelijk rekening dient te worden gehouden met 
een mogelijk "planuitval" van 10%. 

b. De Grondbedrijf-budgetten voor planvoorbereiding 
en -toezicht zullen azm de verhoging van de 
Jaarlijkse plancapaciteit dienen te worden aan-
gepast. 

c. Ten behoeve van de feitelijke realisering van de 
verhoogde taakstelling is met name het volgende 
van beiang: 
- het verhogen van het contingent sociale 
woningbouw, zoals via Amsterdam en Gooi- en 
Vechtstreek als rechtstreeks van VROM, dient 
in toenemende mate te worden nagestreefd; 

- de mogelljkheden voor een grotere afzet van 
vrije sector woningen dienen zoveel mogelijk 
te worden benut, in verband waarmede de direc
teur 6B terzake een nader voorstel zal doen 
(volgens huidige inzichten met name te richten 
op koopwoningen boven / 200.000,—); 
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- slechts in uitzonderlngs gevallen zal, indien 
grote afwijkingen van het gewenste produktie-
niveau dreigen, overwogen kunnen worden vrije 
sector huurwoningen met gemeentegarantle te 
realiseren. 

d. Het de verhoogde taakstelling van 3000 woningen 
per jaar zal rekening dienen te worden gehouden 
blJ de planning voor de nutsbedrijven, scholen 
en andere buurtvoorzieningen. 

e. Bij de uitgangspunten voor begroting en meer-
jarenbegroting dient onverminderd te worden uit-
gegaan van een jaarlljks produktlenlveau van 
2400 woningen. 
Bij het opstellen van het financieel perspectief 
tot het jaar 2000, zoals dat onlangs door de 
raadscommissie financien en B&W is gevraagd, zal 
wel het verhoogd produktlenlveau (als een der 
altematieven) en de daaratm. verbonden conse-
quenties worden betrokken. 

Seer. 2. Afgesproken wordt dat bovengenoemde conclusies, 
waar nodig uitgewerkt, nog afzonderlijk ter vast-
stelling aan het HI zullen worden voorgelegd, opdat 
voor alle betrokkenen voldoende duldelljk is op 
welke wljze het B&W-besluit in dezen dient te 
worden ultgevoerd. 

072-03 Notitie PO inzake Effectrapportage uitvoering oerso-

neelsplan in 1989 

De nota wordt voor kennlsgevlng atoigenomen. 

072-04 Aandachtspunten n.a.v. B&W-beslult 13 maart 1990 

inzake budgetten planvoorbereiding en -toezicht 
Grondbedrilf 
Het aangepaste B&W-beslult geeft geen aanleldlng meer 
tot een nadere bespreking. 

072-05 Notitie WZ inzake Advlesbureau PNO Twente B.V. 

1. Overeenkomstlg het voorstel kan het advlesbureau 
PNO Twente B.V. voor de beperkte opdracht, gericht 
op hoogult 4 projecten binnen de Welzijnssector, 
worden ingeschtikeld. De werkzaamheden van het 
bureau dienen expliclet gericht te zijn op de 
beoordeling van subsldlemogelljkheden per project, 
alsmede op benutting van relevante subsldie-
regellngen en begeleiding bij de aanvragen. 

WZ 2. Afhankelijk van de ervarlngen die met dit bureau 
worden opgedaem zal te zljner tijd worden beoor-
deeld of er aanleldlng is om een voorstel voor een 
meer Intenslevere samenwerking met het bureau aan 
B&W voor te leggen. 

072-06 Overzicht agendapunten komende MT-vergaderingen 

Wordt aangehouden tot de volgende vergadering. 
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072-07 Stukken ter kennisgeving 

a. Verslag van de stuurgroep automatisering d.d. 
9 maart 1990. 

b. Brief Eljkswaterstaat d.d. 21 maart 1990 inzake 
Verbetering verkeersvelllgheid in Flevoland 

c. Brief Vereniging Winkelcentnnn Almere-Haven d.d. 
16 maart 1990 inzake adviezen n.a.v. onderzoeks-
rapport. 

Hiervan wordt kennls genomen. 

072-08 Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

ID1307 



naann steller 

M. Hessing 
tst. 

afd/dir. datum 

KZ 20-2-199t 

medeparaaf van 

ein^paraaf van 

CXbriefpapier 

O mzw-huisvesting 

O mzw-soza 

O zwart/wit wapen 

O 

O 

o 

O meezenden. 

t.w. 

. bijlage(n) 

Mevrouw J. Pelzers 

adres 

Sloetstraat 118 
postcode 

6821' CZ 
woonplaats 

ARNHEM 

code tekst 

in tekstverwerking 

- 9 APR. 1990 
uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 

KZ-1714-MH 
almere, 

onderwerp 

s îa 
INGEKO lEN 

Dm. igiUfZAKM 

AFS. 

FDTOKDriC V8M: 

a DIR. 

D M 

DBK 

1 5MEI 10 
Nn. 

U I; 6 ^. C G 

DPK 

QBE 

/ 
Geachte mevrouw Pelzers, 

Op advies van de cie. monumentale kunstopdrachten, die uw ontwerp 

voor het scholencombinatie-project PC/RC/Openbaar in Muziek-

Midden op artistiek/inhoudelijke gronden heeft beoordeeld en 

overeenkomstlg het door de commissie uitgebrachte positieve advies, 

verlenen wij u thans een definitieve ontwerp-opdracht, 

Voor uw werk is gekozen, op basis van het fictieve ontwerp voor 

een gotisch bos aan de uoet van het gemeentemuseum te Arnhem. 

Het model van houten constructies dat een kathedraal suggereert. 

dient naar een uitvoering in stalen constructies vertaald te worden. 

^ '̂"̂^̂ r̂: i 
Het ruimtelijke model ver.schaft. een diiiriRlijk inzinht in HR in-

houdelijke aspecten van het tot stahd te brengen kunstwerk. U dient 

het model van inzicht inclusief beqrotinqs- en technische gegevens 
z.s.m. aan ons ter beoordeling voor te leggen. Het honorarium voor 

het model van inzicht bedraagt / 5.000,-- (incl. BTIfll). Het totaal 

beschikbare budget voor uw honorarium bedraagt f 10.000,— (incl. 

BTW), als volgt te verdelen. 

• kopie archief + bijlage(n) 

Afschriften aan; wel/geen bijlagefn) bijvoegen 

O burgemeester 

O secretaris 

O wethouder 

O 

CONCEPT 

O MZW 

O WZ 

oo 
O VR 

O PL 

OGB 

O AB 

OPA 

O IZ 

O FE 

O PC 

O GW 

sv 
O dir 

O pib 

O vgi 

O 

O so 

O bwt 

O 

o 

O politie 

O brw 

O M.X 

O dgd 

O coord.-orgaan 

O kunstzaken 

O ckv 

O o b 

O dir. school 

O ond. insp. 

O 

O 

o 

1141900 Z.O.Z. 



Ontwerphonorarium / 5.000.-

incl. technische gegevens 

en begroting. 

begeleiding en uitvoering / 5.000,— 

offerte 

Het totale budget voor deze opdracht waargp u uw begrotings-

gegevens kunt baseren, bedraagt / 7O.OQJ0',— incl. BTW en • Ogfl, 

honorarium. 

Ten overvloede merken wij op da;fê  / 6 0 . 0 0 0 , — van 
Lochi: 

genoemd 

bedrag bedoeld is voor de uitvoering van deze opdracht. 

De coordinatie en begeleidingMfao. de-directie gemeentewerken. 

Een en ander dient in nauw overleg met u , de directie 

kunstzaken en de architect van het desbetreffende scholenproject, 

de heer T. Tighelaar, plaats te vinden. 

Graag vernemen wij van u of u z-i-Gh-jnet-,dit voorstel kunt ver-

enigen. 

Uw schriftelijke reactie zien wij gaarne tegemoe 

Hoogachtend, 

X^^j^/'ci'fLxA f^^Ji^\t.r x,_A,., V A-> ^^^~.' 

De burgemeester, De secretaris, 
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Vergadering nr. 14 van burgemeester en wethouder 
dd. 10 april 1990, aanvang 10.00 uur. 

Aanwezig: de heer De Cloe (voorzitter), 
de heren Bos, Schaeffer, Tierie, Trieller en mevrouw Rienks 
alsmede de heer Van der Vliet (secretaris) en de heer Poels 
(adj.-secretaris). 

Afwezig : — 

B&W-B datimi: 10 april 1990. Agendanr: A-01 
Afd/dir: S 

Omschrijving: 
Verslag vergadering burgemeester en wethouders d.d. 3 april 1990. 

Besluit: 
Het verslag wordt conform ontwerp vastgesteld. 

B&W-B dattim: 10 april 1990. 

Omschrijving: 
Voorbereiding raadsvergadering d.d. 12 april 1990. 

Agendanr: A-04 
Afd/dir: S 

Besluit: 
a. De vergadering wordt voorbereid. 
b. De nagekomen stukken met suggesties conform ontwerp aan de 

gemeenteraad doen toekomen. 
AGENDA 

B&W-B datum: 10 april 1990. Agendanr: A-05 
Afd/dir: S 

Omschrijving: 
Nota d.d. 6 april 1990 inzake verantwoording bestuurlljke planning 
maart 1990 en bestuurlljke planning april 1990. 

Besluit: 
a. Van de verimtwoording van de bestuurlljke plzumlng over maart 1990 

wordt kennlsgenomen. 
b. De bestuurlljke planning voor april 1990 wordt vastgesteld. 

De organisatle dient conform deze pliumlng te handelen. 

1 waEK;,i.\'.-,i 

1 OS. I-'U^STZAKEN 

1 '™' 

..... .,..,-„...«„,«_,«_., „ , 

1 c rt-ru. ,oU 

m. 

0 0 6 3 88 
l-»iUl!uP(E UeOfI: 

a DIB. a « 

DAB O K 

DBK • 
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B&W-B datum: 10 april 1990. Agendanr: BM-01 
Afd/dir: VR 

Omschrijving: 
Nota d.d. 19 maart 1990 Inzake deelname aan Jubiletsn Aalborg. 

Besluit: 
a. De gemeente laten deelnemen aan de Jubileumexposltie in Aalborg 

in 1992. 
b. Ten azinzien van deze deelnemlng dient aan het gemeentebestuur 

van Aalborg %e worden gevraagd om de evenementen c.q. presentaties 
die door de onderscheidene partnergemeenten worden geleverd, 
zoveel mogelijk te bxindelen in een bepaalde periode. 

c. Over de kosten, die geraiund worden op ca. / 50.000,—, nader te 
besluiten bij de vaststelllng van de prioriteiten in het kader 
van de voorbereiding van de ontwerp-begroting 1992. 

d. Aan de commissie voor de Financien nu advies vragen over het 
beslag dat ten asuizien van de prioriteiten wordt gelegd. 

B&W-B datum: 10 april 1990. Agendanr: 1-02 
Afd/dir: FE 

Omschrijving: 
Nota d.d. 2 april 1990 inzake geldlenlng aan Woningbouwvereniging 
"Groene Stad". 

Besluit: 
a. Een geldlenlng verstrekken aan de woningbouwvereniging 

"Groene Stad" ten bedrage van / 3.950.304,— ter fineinciering 
van de bouvkosten van 17 woningen in gebied 2.G.lc. 

b. Hiervan mededeling doen aan de raad. 

B&W-B datum: 10 april 1990. Agendanr: 1-03 
Afd/dir: GB 

Omschrijving: 
Nota d.d. 14 maart 1990 over aankoop gebouw De Kem met ondergrond, 
met ontwerp-voorstel aan de gemeenteraad, alsmede begrotlngswijziging 
voor 1990. 

Besluit: 
a. Van de Staat der Nederljuiden aankopen het gebouw De Kem met 

ondergrond tegen een prijs van / 180.000,— 
Voorstel tot aankoop aan gemeenteraad voorleggen via commissies. 

b. De kosten van deze aankoop ten laste brengen van het kredlet 
aimkoop gronden. 

c. Ten aanzlen van de verhuur van het gebouw zal de wethouder 
Grondbedrijf met de toekomstige huurder nog bespreken of deze 
bereid is met een periode van 5 Jaar genoegen te nemen. 
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De wethouder zal voordat behandellng in de commissies plaatsvindt 
contact met de huurder opnemen. 
WETHOUDER GB 

d. Mochten zich onoverkomelijke problemen aandlenen dan dient deze 
zaak opnleuw in de volgende vergadering van het college aan de 
orde te komen. 

X 
B&W-B datum: 10 april 1990. Agendtmr: 

Afd/dir: 
Omschrijving: 
Nota d.d. 7 december 1990 over aanbeveling PAVO-rapport m.b.t. 
vervanging bij zwtmgerschapsverlof. 

III-Ol 
PO 

Besluit: 
a. Burgemeester en wethouders nemen kennls van de aanbeveling PAVO-

rapport m.b.t. vervanging bij zwangerschapsverlof 
Dit leidt tot de conclusies, dat: 
1. voor vervanging bij zwangerschapsverlof dezelfde gedragslijn, 

met betrekking tot de bedrijfsvoering, dient te worden ge-
hanteerd als ten aanzlen van ouderschapsverlof en langdurige 
ziekte; 

2. met betrekking tot de kosten prlmair het eigen personeelsbudget 
(onderuitputting, uitzendkrachten/invalkrachten) dient te 
worden aangewend. 

b. Mededeling doen aan de advlescommissie emancipatie, georganiseerd 
overleg en raadscommissie personeelszaken. 

B&W-B datum: 10 april 1990. Agendanr: III-02 
Afd/dir: PO 

Omschrijving: 
Nota d.d. 4 april 1990 over openstellen vacature medewerk(st)er 
systeembeheer en salarlsadminlstratle bij centr. afd. PO. 

Besluit: 
a. Solllcitanten oproepen voor de fioictie medewerker systeembeheer 

en salarlsadminlstratle bij het bureau beleid en beheer van de 
centrale afdeling personeel en organisatle. 

b. Eerst werven volgens de interne procedure en zonodig een exteme 
procedure. 

^ 

B&W-B datum: 10 april 1990. Agendanr: III-03 
Afd/dir: WZ 

Omschrijving: 
Nota d.d. 4 april 1990 inzake subsidie-aanvraag Flevolands Symfonie 
Orkest t.b.v. concert op 9 mei 1990. 
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Besluit: 
Op het subsidieverzoek van het Flevoliuids Symfonie Orkest wordt 
afwijzend beschikt. 

B&W-B datum: 10 april 1990. Agendanr: III-04 
Afd/dir: KZ 

Omschrijving: 
Nota d.d. 2 april 1990 inzake onttrekking aan het fonds voor Beeldende 
Kunsten. Participatieproject RK/PC/openbare scholencomb., met ontwerp-
voorstel aan gemeenteraad, alsmede de 38e begrotingswljziging 1990. 

^ ^ ^ • c f ^ ^ ^ Besluit 
'.Cy .y •ĵ *'?' a. Aan mevrouw J. Pelzers te Arnhem wordt opdracht verleend tot 
,V5-,̂  ^Jf ^ het vervaardigen van een definitief ontwerp ten behoeve vem. een 

c,^ ̂  , gezamenlijk kunstproject voor de scholencombinatie RK/PC/ 
\S ' VJ (^ V* Openbaar Onderwijs annex buurthuis in Muziekwijk Midden, een en 

,<y jy' ander conform nota. 
o b. Ontwerp-voorstel aan de gemeenteraad, via de commissies voorleggen. 

"̂^ c. Nadat de commissies voor gezondheidszorg c a . en financien c a . 
positief hebben geadviseerd, vooruitiopend op de instemming van 
de gemeenteraad, opdracht verlenen. 

B&W-B datum: 10 april 1990. Agendanr: III-05 
Afd/dir: AB 

Omschrijving: 
Nota d.d. 9 april 1990 over benoeming ambtenaar van de burgerlijke 
stand, met ontwerp-voorstel aan de gemeenteraad. 

Besluit: 
Aan de raad conform pre-advles, via de commissie voor personeels-
zakea en gezondheidszorg c a . , voorstellen om de heer R.C. Hof te 
benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand. 

B&W-B datum: 10 april 1990. Agendanr: IV-01 
Afd/dir: ON 

Omschrijving: 
Nota d.d. 20 maart 1990 over beschikbaarstelling krediet vervanging/ 
vemieuwlng onderwijsleerpakket en meubilalr openbaar basisonderwljs, 
met ontwerp-voorstel aan gemeenteraad, alsmede de 39e begrotlngswijz. 

Besluit: 
a. De raad voorstellen voor 1990 / 80.000,— te onttrekken aan de 

reserve voor vervanging/vemieuwing onderwijsleerpakket en 
/ 25.000,— aan de reserve vervanging voor meubilaire inrichting 
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openbaar basisonderwljs conform ontwerp-pre-advles. 
b. Aan de commissie voor onderwijs c a . en financien voorleggen. 
c Overlgens wordt kennis genomen van een nota d.d. 20 maart 1990 

en de daarin aangegeven aanpak van zaken. 

B&W-B datum: 10 april 1990. Agendanr: IV-02 
Afd/dir: ON 

Omschrijving: 
Nota d.d. 2 april 1990 over volwasseneneducatie in Almere. 

Besluit: 
a. Burgemeester en wethouders nemen kennis van een notitie d.d. 

2 april 1990 waarln de verdere ontwikkeling van volwasseneneducatie 
in Almere "een model voor de toekomst" wordt ontvouwd. 

b. Streven naar de realisering van een zogenaamd "Open Leercentrum". 
c De schoolleiding en de medezeggenschapsraad van het Flevo College 

Volwassenenonderwijs hierover Informeren. 
d. De notitie "Volwasseneneducatie in Almere, een model voor de 

toekomst", nader uitwerken en de schoolleiding en medezeggen
schapsraad van het Flevo College Volwassenenonderwijs daarbij 
betrekken. 

B&W-B datum: 10 april 1990. Agendanr: IV-03 
Afd/dir: ON 

Omschrijving: 
Nota d.d. 26 maart 1990 inziike Regionaal Bureau Onderwijs. 

Besluit: 
a. Met de andere gemeenten in Flevoland het initiatief nemen tot de 

oprichting van een Regionaal Bureau Onderwijs (RBO) voor de 
RBA regio Flevoland. 

b. De bevoegde gezagsorganen van de daarvoor in aanmerking komende 
onderwljsinstellingen uitnodigen deel te nemen aan dit RBO. 

c De Stuurgroep ISO verzoeken een onderstetmende en coordlnerende 
rol te vervullen bij de realisering van het RBO. 

d. De ministers veai respectievelijk O&W en SoZaW, de VNG en de 
partners in het toekomstlg RBA te verzoeken de uitspraak te 
doen, dat zij htin betrokkenheid bij de opbouw van een schollngs-
infrastructuur mede zullen aantonen door altijd in eerste in-
stantie bij het RBO offerte te vragen als ten behoeve van het 
RBA scholing moet worden ultgevoerd. 
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B&W-B datum: 10 april 1990. Agendanr: IV-04 
Afd/dir: SV 

Omschrijving: 
Nota d.d. 2 april 1990 over herziening bestemmingsplan "De Wlerden 
1982", met ontwerp-voorstel aan de gemeenteraad. 

Besluit: 
De gemeenteraad voorstellen, gehoord de raadscommissie voor stads-
ontwikkeling ca., een voorbereidingsbesluit te nemen voor een 
gedeelte van de Kelwierde te Almere-Haven. 

B&W-B datum: 10 april 1990. Agendanr: IV-05 
Afd/dir: SV 

Omschrijving: 
Nota d.d. 27 maart 1990 over voorbereidingsbesluit voor perceel in 
het centrtmi vein Almere-Stad, met ontwerp-voorstel aan de gemeenteraad. 

Besluit: 
a. Aan de raad voorstellen: 

1. een voorbereidingsbesluit te nemen voor het perceel grenzend 
aan de zuldkeint van de spoorlljn en aeui de westkant van de 
Spoordreef voor de realisatie van een bouwplan voor een kantoor 
en opleidingscentrtun met bijbehorende woningen; 

2. Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland te verzoeken 
een hogere grenswaarde vast te stellen van 60 dB(A) voor de 
geluidbelasting op de gevel veui het opleidingscentrum als 
gevolg van railverkeer. 

b. Voorstel aan commissie Stadsontwikkeling voorleggen. 

B&W-B datum: 10 april 1990. Agendanr: IV-06 
Afd/dir: SV 

Omschrijving: 
Verslag 136e vergadering Stuurgroep Ruimtelijke Ordenlng d.d. 4-4-'90. 

Besluit: 
De conclusies van de Stuurgroep Ruimtelijke Ordenlng worden voor 
kennisgeving aemgenomen. 

B&W-B datian: 10 april 1990. Agendanr: IV-07 
Afd/dir: GW 

Omschrijving: 
Nota d.d. 14 februari 1990 over uitbreiding KCA-depot en maken over-
kapping bij bedrijfsgebouw De Steiger, met ontwerp-voorstel aan de 
gemeenteraad, alsmede de 40e begrotingswljziging voor 1990. 
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Besluit: 
a. Aanhouden tot de volgende vergadering van het college. 
b. Wethouder Trieller zal nog nagaan of de kapitaallasten voort-

vloeiende uit het krediet / 121.500,— binnen de huidige tarieven 
afvalstoffenheffing kan worden gedekt, danwel daar nog bovenop 
kunnen komen. 

c Stukken met gevraagde informatie terug in volgende vergadering 
van het college. 

B&W-B dattim: 10 april 1990. Agendanr: IV-08 
Afd/dir: SV 

Omschrijving: 
Verzamelbesluit bouwvergunningen en reclamevergunnlngen. 

Besluit: 
a. Aan de op lijst nr. BWT 90/15 vermelde personen wordt een bouw-

vergtmning verleend. 
b. Aan de op lijst nr. BWT 90/15 vermelde personen wordt een reclame-

vergunning verleend. 

B&W-B datum: 10 april 1990. Agendanr: V-01 
Afd/dir: MZW 

Omschrijving: 
Nota d.d. 3 april 1990 over bezwaarschrift Ingevolge art. 34, ABW 
d.d. 7 oktober 1989 van mevrouw Th. van W. 

Besluit: 
Het bezwaarschrift van mevrouw Th. van W. Ingevolge de Algemene 
Bijstandswet wordt ongegrond verklaard. 

B&W-B datum: 10 april 1990. Agendanr: V-02 
Afd/dir: MZW 

Omschrijving: 
Adviezen ingevolge de ABW ca., WWV, lOAW en WSW. 

Besluit: 
De adviezen, zoals vermeld op beslultenlijst nr. SZ 14/1990, worden 
conform vastgesteld. 
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Aldus vastgesteld in de vergadering vem 17 april 1990 

, de voorzitter 

, de secretaris 
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Vergadering nr. 
dd. 10 april 

14 van burgemeester en wethouders 
1990, aanvang 10.00 uur. 

Aanwezig: de heer De Cloe (voorzitter), 
de heren Bos, Schaeffer, Tierie, Trieller en mevrouw Rienks 
alsmede de heer Van der Vliet (secretaris) en de heer Poels 
(adj.-secretaris). 

Afwezig : — 

B&W-B datum: 10 april 1990. Kabinet-A Agendanr: A-02 
Afd/dir: S 

Omschrijving: 
Verslag vergadering burgemeester en wethouders d.d. 3 april 1990. 

Besluit: 
Het verslag wordt conform ontwerp vastgesteld. 

^ 

B&W-B datum: 10 april 1990. 

Omschrijving: 
Ginsld^ul&d bcSlUXi,VOi.iiilXlg. 

Kabinet-A Agendanr: A-07 
Afd/dir: S 

Besluit: 
a. Burgemeester en wethouders vragen de gemeentesecretaris zo 

spoedig mogelijk te bezien of, in het kader van de verdere auto-
matiserlng van de voorbereiding van nota's e.d., het vertrouwde 
omslagblad voor besluitvorming behouden kan blijven. 

b. De secretaris zegt toe aan hun wensen te voldoen. 
SECRETARIS/AGENDA/PA 

B&W-B datum: 10 april 1990. Kabinet-A Agendanr: BM-02 
Afd/dir: VR 

Omschrijving: 
Nota d.d. 28 maart 1990 over public relations-, public affairs- en 
promotie-activiteiten. 

Besluit: 
a. Het bureau Van Dantzig & Lichtenveldt, adviseurs in public 

relations en public affairs, opdracht verlenen tot het uitvoeren 
van public relations-, public affairs- en promotie-activiteiten 
zoals aangegeven in het plan van aanpak van 23 mHil]E^9¥U™ 
Een overeeiikomst aangaan met dit bureau voor in |)rihj?:tgi|jj<!enj 2 APR. i990 
periode van vier Jaar. In de overeenkomst dient leenlhecaling te 

rOTOXGi'lE KCOit: 

D D i a . 

DAB 

an 

QBE 

n BK 



GEMEENTE ALMERE, BESLUITENLIJST dd. 10/ 4/1990 Kabinet-A PAG. 2 

worden opgenomen waarbij jaarlljks de mogelijkheid tot herover-
weging van de overeenkomst op basis van een evaluatie van de 
activiteiten ca. kem plaatsvlnden. 
Deze overeenkomst dient te worden aangegaan op basis van een 
financiele vergoeding tot een maximum van / 160.000,— per Jaar 
(incl. BTW) gemiddeld. 

b. Het genoemde bedrag voor 1990 voor / 100.000,— ten laste van de 
grondexploitatie Gooisekant en voor / 60.000,— ten laste van 
de grondexploitatie Centrum Almere-Stad brengen op basis van de 
door de raad beschikbaar gestelde hoofdkredieten. 

c Er zal een wekelijks overleg worden gehouden op het gebied van 
public relations, promotie en public affairs, waarbij ambtelijk 
zijn vertegenwoordigd de directeur GB en het hoofd VR conform 
nota. 
De burgemeester en de wethouder voor economische zaken zullen in 
deze als portefeuillehouders optreden. 
BM/WETHOUDER EZ 

d. Hiervan mededeling doen in de commissies financien ca., algemene 
zaken en economische zaken ca.. 

B&W-B datim: 10 april 1990. Kabinet-A Agendanr: I-Ol 
Afd/dir: FE 

Omschrijving: 
Nota d.d. 5 april 1990 Inzake vrijstelling kassen van onroerend 
goed belasting. 

Besluit: 
a. In beginsel zal het college bij de wijziging van de verordening 

onroerend goedbelastingen voor het jaar 1991 de raad voorstellen 
een vrijstellingsbepaling voor kassen op te nemen. 

b. In de commissie financien vertrouwelijk aan de orde stellen. 
c Indien de commissie positief over een vrijstelling adviseert, 

voor de belastingjaren 1989 en 1990 een materiaal gelijkwaardige 
regeling treffen, te weten voor 1989 ontheffing verlenen en 
voor 1990 geen aanslag verzenden. 

B&W-B datiom: 10 april 1990. Kabinet-A Agendanr: III-06 
Afd/dir: WZ 

Omschrijving: 
Aanstelling speclallsten ziekenhuis. 

Besluit: 
a. Burgemeester en wethouders nemen kennis van het besluit van het 

bestuur van het ziekenhuis dat speclallsten niet in loondienst 
maar als vrije beroepsbeoefenaren diensten zullen verrichten. 

b. Nagegaan dient te worden welke eventuele consequenties hleraan 
kunnen zijn verbonden voor de euidere activiteiten In de 
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eerste lijns gezondheidszorg. 
Wethouder Schaeffer en de voorzitter van het Algemeen Bestuur 
Ziekenhuis zullen nagaan hoe de gemeente vanult haar eigen 
verantwoordelijkheid voor het vestigingsbeleid het beste op de 
beslissing veui het ziekenhuisbestuur en de door hem gearrangeerde 
gesprekken kan inspelen. 

B&W-B datum: 10 april 1990. Kabinet-A Agendanr: II1-07 
Afd/dir: PO 

Omschrijving: 
vacature gemeentesecretaris 

Besluit: 
a. In verband met de vacature van gemeentesecretaris die ontstaat, 

heeft het college de heer F. Schriever van het bureau Prime als 
adviseur aangetrokken. 
Voor het vaststellen van een profiel voor een opvolger van de 
gemeentesecretaris zullen door hem informatieve gesprekken met 
bestuurders, hoofdambtenaren e.d. worden gevoerd. 

b. Aan de hand van dit advies zal nadere standpuntbepaling door het 
gemeentebestuur plaatsvlnden. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 april 1990 

, de voorzitter 

, de secretaris 



• 

• 



B&W-B datum: 10 april 1990. Agendanr: III-04 
Afd/dir; KZ 

Omschrijving: 
Nota d.d. 2 april 1990 inzake onttrekking aan het fonds voor Beeldende 
Kunsten. Participatieproject RK/PC/openbare scholencomb., met ontwerp-
voorstel aan gemeenteraad, alsmede de 38e begrotingswljziging 1990. 

Besluit: 
a. Aan mevrouw J. Pelzers te Arnhem wordt opdracht verleend tot 

het vervaardigen van een definitief ontwerp ten behoeve van een 
gezamenlijk kunstproject voor de scholencombinatie RK/PC/ 
Openbaar Onderwijs annex buurthuis in Muziekwijk Midden, een en 
ander conform nota. 

b. Ontwerp-voorstel aan de gemeenteraad, via de commissies voorleggen. 
c. Nadat de commissies voor gezondheidszorg ca. en financien ca. 

positief hebben geadviseerd, vooruitiopend op de instemming van 
de gemeenteraad, opdracht verlenen. 





GEMEENTE ALMERE 
Afdellng B&W-AI IB&W-BI 

VERGADERING COMMISSIE VOOR: ADVIES en BIJSTAND voor FIHANGIeN, 
VOLKSHUISVESTING en GRONDBEDRIJF. 

datum : 26 april 1990 
steller: J.B. Nieuwenhuizen 

ONDERWERP: IV.5, Ontwerp-voorstel aan de gemeenteraad over onttrekking aan 
het fonds voor Beeldende Kunsten. Participatieprojekt 
RK/PC/openbare scholencombinatie, alsmede de 38e wijziging 
van de begroting voor het dienstjaar 1990 (nr.66). 

OVERWEGINGEN VAN DE COMMISSIE: 

De commissie gaat akkoord met het voorstel. 

EINDCONCLUSIE VAN DE COMMISSIE: 

Conform aan de raad voorleggen. 

ADVIES AFDELING: 

secretaris: 

AKKOORD: 
Voorgesteld besluit; II III IV 

Afdoening college/collegelid 
Bespreken 

II III IV 





J.CM. Pelzers 
Sloetstraat 118 
Arnhem 

Duiven, 

IMEKOMEN 

m. KUN3n*)!W 

kf». 

1 0 A'JG. '990 
Nfl. 

U u 6 6 4 8 
FOTWOPJE VOO?. 

D DIR. ^ ''* 

D AB 

[ • B K 

30 a p r i l 199C ) 

Geachte mevrouw Pelzers, 

Naar aanleiding van uw verzoek om een offerte betreffende het 
vervaardigen en monteren van een kunstwerk in Almere, Muzie.kwijk, 
conform de door u geleverde tekeningen d.d. januari 1990, kunnen 
wij u het volgende voorstel doen. 

Koloramen en togen ultgevoerd in steal, kwal. Fe 360 
Afwerking staal - therm, verzinken 

- zink aanstralen 
- 2 lagen Sigmaferro in de door u te bepalen kleur. 

Prijs voor leveren en montage f 39.100,-

Prijs is excl. b.t.w. 
Levering nader over een te komen 
Betalingen dienen binnen 30 dagen in navolgende termijnen te 
geschieden: 

- 35% bij opdrachte 
- 35% bij thermisch verzinken 
- 30% bij oplevering 
De aanbieding is geldig tot oktober 1990. 

Bij afwijking in vorm, aantal en materiaal zal verrekening plaats
vlnden. 

Bij deze aanbieding behoren: 
- leveren en monteren stalen delen kunstwerk te Almere 
- maat controle ankers, voor het storten van de beton 
- ondersabelen voetplaten met kri.iiparme raortel 

Niet behorend bij deze aanbieding: 
- betonfundering, grondwerk. 

Wij hopen u hiermede een verantwoorde aanbieding te hebben gedaan 
en zien uw eventuele opdracht met belangstelling tegemoet. 

Hoogachtend^ 

Gebr. Siegers 
't Holland 27 
Duiven 
tel. 08367-63361 





BStW-B datum 

O m s c h r i j v i n g 

raei 1990. Agendanr: A-10 
Afd/dir: KZ 

v.j'uiov.^iij- J.J V i l l y . 

Ontwerp-voorstel aan de gemeenteraad inzake onttrekking aan het fonds 
voor Beeldende Kunsten. Participatieproject RK/PC/openbare scholencom
binatie met de 66e wijziging begroting 1990 en advies commissie. 

Besluit: 
Conform ontwerp aan de gemeenteraad voorleggen. 





Vergadenng g«its. rmd 

d.d. 1 0 ME 11330 

conform 
gemeente almere 

1990 Nr. 66-1 

Punt 10 van de agenda. 

Onttrekking aan het fonds voor Beeldende Kunsten. 
Participatieproject RK/PC/openbare scholen
combinatie, alsmede de 38e wijziging van de 
begroting voor het dienstjaar 1990. 

Almere, 2 mei 1990. 

Aan de gemeenteraad. 

Vii stellen u voor; 
a. Aan het fonds voor Beeldende Kunsten een bedrag van f 70.000,-- te onttrek

ken onder gelijktijdige storting door de besturen van de bijzondere scholen 
ad f 20.000,— voor het gezamenlljke project voor de scholencombinatie 
RK/PC/openbaar annex buurthuis in Muziekwijk-Mldden; 

b. hiertoe de 38e wijziging van de begroting voor het dienstjaar 1990, conform 
bijgevoegd ontwerp, vast te stellen. 

Toelichting. 
Eind 1990 wordt in Muziekwijk-Mldden een gecomblneerd scholencomplex 
RK/PC/openbaar annex buurthuis gerealiseerd. 
Na overleg met de verschillende directies en schoolbesturen en architect wordt 
voorgesteld om de verschillende IZ-bedragen samen te voegen en te reserveren 
voor 66n kunstopdracht. 

De commissie voor monumentale kunstopdrachten heeft een en ander onderzocht en 
komt tot het advies de kunstopdracht te gunnen aan kunstenares mevrouw 
J. Pelzers uit Arnhem. Het kunstwerk omvat een gotisch bos aan de voet van het 
gemeentemuseum Arnhem. Een model van houten constructies dat een kathedraal 
suggereert. 

De totale kosten bedragen f 70.000,--. Hiervan wordt f 20.000,--
door de besturen van de RK/PC-scholen. 

bijgedragen 

Advies commissie(s) voor Advies en Bi^stand. 

De commissie voor financien ca. kan zich met het voorstel verenigen. 

Burgemeester en wethouders van Almere, 

de secretaris V, ̂-...̂  de burgemeester, 

Bill./ter lezing gelegd; 
- nota d.d. 2 april 1990 van dir. KZ 
- notitie van dir. ON d.d. 20 februari 1990 
- brief d.d. 21 februari 1990 van PCO-Almere 



gemeente almere 
1990 Nr. 66-2 

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. over te gaan tot aankoop van beeldende kunstobjecten; 
b. hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van f 70.000,--; 
c. in verband met het gestelde onder b, de begroting van inkomsten en uitgaven 

van de gemeente voor het dienstjaar 1990 te wijzigen overeenkomstlg het 
bijgevoegde ontwerp. 

Almere, 10 mei 1990. 

De ra.ad voomoemd, 

aris, de voorzitter, 
loco 1̂ 



1990 

Model J (bedoeld in artikel 16, eerste lid) 

Nr. 66-3 

Gemeente Almere Algemene Dienst Provincie Begrotingsjaar 1990 
Flevoland 

38e Begrotlngswijziging 1990, behorende 
bij besluit d.d. 10 mei 1990. 

Toelichting. 

1. Deze bestaat uit twee onderdelen. 
2. 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. 

3. 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 10 mei 1990. 

, voorzitter. 



A6t886/gins 

1990 

I. Uijziging van de ramingen van het dienstjaar 1990 

Nr. 66-4 

Uitgaven 

VoLqnr 
(sub) 
functie 

Omschri jving 

Bedrag van de 

Nieuwe of Verlaging van Nieuwe raming 
verhoging van de bestaande van het 
de bestaande raming dienstjaar 
raming 

Uitgaven gewone dienst. 

Functie 540 Kunst en Oudheidkunde 

540.00 TentoonsteLLingen 

540.3048 KUNSTOBJECXEN 

XoeLichting: 
Dit betreft project scholencombinatie RK/PC/openbaar 
annex buurthuis in Huziekwijk. 

70.000 

70.000 

70.000 

1.199.214 

1.019.919 

70.000 

Xotaal 70.000 



A6t886/gms 

1990 

I. Uijziging van de ramingen van het dienstjaar 1990 

Nr. 66-5 

Inkomsten 

Volqnr 
(sub) 
functie 

Omschrijving 

Bedrag van de 

Nieuwe of Verlaging van Nieuwe raming 
verhoging van de bestaande van het 
de bestaande raming dienstjaar 
raming 

8 10 

Inkomsten gewone dienst. 

Functie 540 Kunst en Oudheidkunde 
B B B S S S S S S B S S a E B E S B B S B S S S B K B B B B S B S 

540.00 Tentoonstellingen 
B B B B B S B B B B B B B B B B B 

540.3049 KUNSXOBJECXEN 

Toelichting: 
Dit betreft onttrekking fonds aankoop beeldende kunst 
ad f 70.000,-- ter dekking van aankoop kunstobjecten. 

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het 
pr6-advies. 

70.000 

70.OOP 

70.000 

605.236 

501.000 

70.000 

Totaal 70.000 



AGt886/gms 

1990 

I. Uijziging van de ramingen van het dienstjaar 1990 

Nr. 66-6 

Uitgaven 

Volonr 
(sub) 
functie 

Bedrag van de 

Omschrijving Nieuwe of Verlaging van Nieuwe raming 
verhoging van de bestaande van het 
de bestaande raming dienstjaar 
raming 

Uitgaven kapitaaldienst. 

Functie 910 Reserves en voorzieningen 

910.0032 BESTEHHINGSRESERVES EN -FONDSEN, BESCHIKKING TEN 
BATE VAN DE ALGEMENE DIENST 

Toelichting: 
Dit betreft een onttrekking aan de reserve aankoop ter 
dekking van beeldende kunstobjecten ten behoeve van 
projecten in 1990. 

70.000 

70.000 

35.762.221 

17.224.222 

Totaal 70.000 



AGt886/gms 

1990 

II. Wijziging van de totaalbedragen voor investeringen 

Nr. 66-8 

Uitgaven 

Volgnr 
(sub) 
functie 

Omschri jving 
Verhoging of 
verlaging van 
het beschikbaar 
gestelde krediet 

Nieuw krediet of 
het beschikbaar 
gestelde krediet 
na wijziging 

1 

Uitgaven kapitaaldienst. 

Functie 910 Reserves en voorzieningen 

910,0032 BESTEHHINGSRESERVES EN -FONDSEN, BESCHIKKING TEN 
BATE VAN DE ALGEMENE DIENST 

Toelichting: 
Dit betreft een onttrekking aan de reserve aankoop ter 
dekking van beeldende kunstobjecten ten behoeve van 
projecten in 1990. 

70.000 

70.000 

35.762.221 

17.224.222 

Totaal 70.000 



A6t886/gms 

1990 

I. Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 1990 

Nr. 66-7 

Inkomsten 

Volgnr 
(sub) 
functie 

Omschrijving 

Bedrag van de 

Nieuwe of Verlaging van Nieuwe raming 
verhoging van de bestaande van het 
de bestaande raming dienstjaar 
raming 

8 10 

Inkomsten kapitaaldienst. 

Functie 910 Reserves en fondsen 
B = = = S = SSS=; = B = = B B = = = = S = S = S B = B = B B 

910.0033 BESTEHHINGSRESERVES EN -FONDSEN 

Toelichting: 
Dit betreft dotatie aan fonds 
t.l.v. ^X regeling openbare school f 10.000,-

school/buurtvoorziening " 5.000,-
bijdrage van PC/RK schoolbesturen * 20.000.-

f 35.000,-

35.000 

35.000 

34.999.557 

4.506.907 

Totaal 35.000 



AGt886/gms^ 

1990 

II. Uijziging van de totaalbedragen voor investeringen 

Nr. 66-9 

Inkomsten 

Volgnr 
(sub) 
functie 

Omschrijving 
Verhoging of 
verlaging van 
het beschikbaar 
gestelde krediet 

Nieuw krediet of 
het beschikbaar 
gestelde krediet 
na wijziging 

8 

Inkomsten kapitaaldienst. 

Functie 910 Reserves en fondsen 
B B S B S S B B B S B S = B B B B B S S = = E S B B B B B B B 

910.0033 BESTEHHINGSRESERVES EN -FONDSEN 

Toelichting: 
Dit betreft dotatie aan fonds 
t.l.v. IX regeling openbare school f 10.000,-

school/buurtvoorziening " 5.000,-
bijdrage van PC/RK schoolbesturen ' 20.000.• 

f 35.000,-

35.000 

35.000 

34.999.557 

4.506.907 

• 

Totaal 35.000 



gemeente almei 
Seer . 

Bos 

'Mevrouw J . P e l z e r s , 

S l o e s t r a a t 118 , 

6821 CZ ARNHEM. 

INGEKOMEN 

DIR. KUN3TZMM 

ltF». 

FOTOKOnC V 9 M : 

a out. 

• AB 

n i K 

1 6 MEI ^90 
NR. 

OK 

am 

P 

uw brief / kenmerk inlichtingen bij 

ondeiwerp 

Definitieve ontwerp-opdracht. 

Geachte mevrouw Pelzers, 

ons kenmerk 

6609-KZ 
KZ-1714-MH 

bijiagen 

almere, 

10 mei 1990 

verzonden 

1 5 MFi iqqn 

Op advies van de commissie monumentale kunstopdrachten, die uw ontwerp 
voor het scholencombinatie-project PC/RK/openbaar in Muziekwijk-Midden op 
artistiek/inhoudelijke gronden heeft beoordeeld en overeenkomstlg het 
door de commissie uitgebrachte positieve advies, verlenen wij u thans een 
definitieve ontwerp-opdracht. 

Voor uw werk is gekozen op basis van het fictieve ontwerp voor een 
gotisch bos aan de voet van het gemeentemuseum te Arnhem. Het model van 
houten constructies dat een kathedraal suggereert, dient naar een 
uitvoering in stalen constructies vertaald te worden. 

Het ruimtelijk model verschaft een duidelijk inzicht in de inhoudelijke 
aspecten van het tot stand te brengen kiinstwerk. U dient het model van 
inzicht, inclusief begrotings-en technische gegevens, zo spoedig mogelijk 
aan ons ter beoordeling voor te leggen. Het honorarium voor het model van 
inzicht bedraagt f 5.000,-- (inclusief BTV). Het totaal beschikbare 
budget voor uw honorarium bedraagt f 10.000,-- (inclusief BTW), als volgt 
te verdelen. 

Ontwerp-honorarium f 5.000,--
(inclusief technische gegevens 
en begroting) 

Begeleiding en uitvoering offerte f 5.000,--

Het totale budget voor deze opdracht, waarop u uw begrotingsgegevens kunt 
baseren, bedraagt f 70.000,--, inclusief BTW en honorarium. 

Trieller 

Schaeffer 

Tierie 

Rienks 

AB 

0 

WZ 

KZ">0 
/ 

FE 

IZ 

Agenda 

PO 

PA 

PL 

JtZW 

VR 

SV/VGI 

SV/DIR 

SV/PLB 

SV/SO 

SV/BWT 

Milieu 

IB 

GB 

GW 

Brandwee; 

Politie 

Marktm. 

RIJP 

p ^ S i l ^ 6 / g m S telefoon: 03240-999n 
postbus 200 telex : 40431 gmalm 
1300 AE almere telefax : 03240-99587 

bezoekadres: stadhuis 
stadhuisplein 1 
almere-stad 

het stadhuis ligt op loopafstand uanalm ' ^ C t l . t i r d . 
er zijn frequente treindiensten richting a 
busdiensten richting bussum, hilversum 

Inspecti 



ons kenmerk 

6609-KZ 

datum 

10 mei 1990 

no. vervolg 
blad 
1 

Ten overvloede merken wij op dat f 60.000,-- van laatstgenoemd bedrag 
bedoeld is voor de uitvoering van deze opdracht. 
De coiJrdinatie en begeleiding van de technische uitvoering berust bij de 
directie gemeentewerken. 

Een en ander dient in nauw overleg met u, de directie kunstzaken en de 
architect van het desbetreffende scholencomplex, de heer T. Tighelaar, 
plaats te vinden. 

Graag vernemen wij van u of u zich met dit voorstel kunt verenigen. 

Uw schriftelijke reactie zien wij gaarne tegemoet. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Almere, 

etaris. de burgemeester. 

AGt886/gms 



Gemeente Almere 

S t a d h u i s p l e i n 1 

Kenmerk:6609-KZ 

KZ-1714-MH 

INGEKOMEN 

DIR. KUNJTZAKBI 

KfS. 

1 7 JULl 1990 
NR. 

U U 6 6 1 4 
FOTOKBfll » • « ; 

D DIR. D K 

DAB DM 

DBK O . 1 

Betreft: Definitieve ontwerp opdracht 

College van B en W, 

25-6-1990 

f% 
Hierbij verklaar ik mij akkoord met de door u opgestelde Definitieve 

ontwerp-opdracht. 

Tevens verzoek ik u het ontwerp honorarium aan mij te doen toekomen. 

T I <v> \y ///H(/o|^a^ht^nd, 

U.^-OCO U.ei'vcyV<̂ ALvjtY>. / IJdse Pelzers 

ii/vCG, b V o . Sloetstraat 118 

Arnhem 

" ' "" V • rek.nr. 963648543 (gelders-utrechtse spaarbank 



J ! IJl M.IJ L 
t ' ' "V • 
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JK Engineering b.v. 

raadgevend 
ingenieursburo 

voor 
bouwtechniek 

emmen - almere 
Klokkenslag 169 

7811 HP Emmen 

Corr.-adres: 
Postbus 8 

7800 AA Emmen 
Tel. 05910-42525 
Fax 05910-17380 

Bankrelatie: 
NMB Emmen 

Rek. nr. 66.42.19.470 

Direkteur: 
I ir. ing. H. Johannes 

C^ 

intiikomen 
gmneen ie AInwrs 

ctntr. aM./dlr. 

INGEKOMEN 

om. ki Msn'Aicii f " "•''' Geme( n t e w e r k ennwAlraeiJe i;*-, 

AFft. 

FOTOKOPIt W W : 

a DID. 

• AS 

af de! i n g Geto^v^en 

U U 6 Op^s t lms 200 

1300 AE ALMHtB • PK 

• n£ 

O B4W-A 

2 JUL! 1990 

urn advies 

a rng, r.wd 

G utGoan 

-^'i4'0u:9 VOOf 

J 
T.a.y. de weledele heer T.K. Tigchelaar ^kf. 

%' 

Betreft: Kunstwerk Gotisch bos 
te Almere 

Mijne heren. 

Emmen, 29 juni 1990 

Naar aanleiding van Uw -/erzoek doen wij U hierbij opgave van 
ons honorarium betreffende het tekenen van de fundering van 
bovengenoemd projekt. 

Het honorarium bedraagt / 430,= excl. BTW en lichtdrukkosten. 

Vertrouwend, U hiermee voldoende te hebben geinformeerd, 
tekenen wij. 

hoogachtend, 

H. Johannes 

Alle opdrachten worden aanvaard volgens de bepalingen genoennd in de "regelingen van de verhouding tussen opdrachtgever en adv 
secend ingenieur" (r v o l -1987) gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, KvK Meppel nr. 34802. 



JK Engineering b,v. 

raadgevend 
ingenieursburo 

voor 
bouwtechniek 

emmen - almere 
Klokkenslag 169 

7811 HP Emmen 

Corr.-adres: 
Postbus 8 

7800 AA Emmen 
Tel. 05910-42525 
Fax 05910-17380 

Bankrelatie: 
NMB Emmen 

Rek. nr. 66.42.19.470 

Direkteur: 
ir. ing. H. Johannes 

INGEKOMEN 

Dm. KUNSTZAKEN 

AfO. 

7 AUG. 1990 
NR. 

A2V-'1,0 
"•n- . l jP IE VOOfI: 

Ci OIR. • PK 

i 
Gemeenteweirk^i Aimers BE 

I 
afdeling Ih^ • 
Postbus 200 

1300 AE ALMERE 

Betreft: Fundering kunstwerk 
te Almere/A90025 

Deklaratie nr.: 90106 

Emmen, 11 juli 1990 

Honorarium voor het verrichten van de werkzaamheden ten 
behoeve van bovenvermeld werk. 

Afrekening 

/l.c8<f^-

f 430,00 

B.T.W. 18.5% 79,55 

Totaal / 509,55 

_ _ / / ^ /nn^e-6/. /f^/^cy 

'T'/o o orz '/sy z. a 

Bij betaling deklaratienummer vermelden s.v.p. 
Betalinqstermijn: 30 dagen. 

fs"^ 
M-

Alie opdrachten worden aanvaard volgens de bepalingen genoemd in de "regelingen van de verhouding tussen opdrachtgever en advi-
serend ingenieur'. {r,v,o.i.-1987) gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage. KvK Meppel nr. 34802. 



Jose Pelzers 

Sloetstraat 118 

6821 CZ Arnhem 

College van B&W 

Stadhuisplein 1 

Almere 

Arnhem 8-8-1990 

Betreft 1 aanbetaling voor de kunstopdracht bij de RK/PC/openbare scho

len complex, annex buurthuis. Muziekwijk midden. 

Hierbij verzoek ik u de eerste aanbetaling a 5000,- (incl. BTW) , betref

fende het ontwerp-honorarium voor de Kunstopdracht Almere Muziekwijk 

aan mij te voldoen. 

Het tweede gedeelte van het honorarium a 5000,- (incl.BTW) voor begelei

ding en uitvoering ontvang ik na oplevering. 

Gaarne dit berag over te maken op banknr. 963648543 

t.n.v. J.Pelzers 

Sloetstraat 118 

6821 CZ Arnhem 

J . P e l z e r s 

^^O oos-L fit IX 

INffiKDMEN 

DIR. K U N S i Z A K * 

W9. 

10 mb. :!0 

U u 6 6 4 6 
FUTSKOWe 1/C-SJl; 

>./^-? t^ 



Jose Pelzers 

Sloetstraat 118 

6821 CZ 

Directie Kunstzaken 

Metropolestraat 11 

Almere 

- Arnhem 8-8-1990 

Betreft eerste aanbetaling voor de uitvoering van het Kunstproject 

bij de BK/PC/openbare soholenco^plex, annex Buurthuis.Almere bidden. 

De Offerte voor de uitvoering van het staal.erX bedraagt 39.100 excl. BTW 

waarvan 35% bij opdrachte 

35% bij thermisch verzinken 

30% bij oplevering te betalen zijn. 

De eerst 3 5 % ,waarvan de kosten incl. BTW 6% 14.506,50 bedragen, 

verzoek ik u mij zo spoedig mogelijk te doen laten toe komen. 

Het rek. nr. is 96 36 AS/^r^^.v. J.Pelzers . Sloetstraat 118. 

6821 CZ te Arnhem. 

J .Pelzei 'S 

INGEKOMEN 

D!fl. .'̂ UNSrZAKEti 

/r^^ 7 

1 0 AUG. 1990 

U U 6 6 4 7 
FOTOtCOl'lf »00B 

DOIB. 

; DAB 

1 

QPK 

• K 



AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ TREBBE- Z\A/OLLE BV 

Gemeente Almere, 
direktie Kunstzaken 
Postbus 200 
1300 AE ALMERE 

ingskonien 
gemeente Almere 

centr. ald./dir. 

a B&W-A 

D B & W-S 

D med. raad 

D ing. raad 

n 

2 1 AUG. IS 

uu669 0 
om advies 

folocopia voor nr 
T.a.v. de heer J. Wi'ibrink-

faradaystraat 7 
postbus 250 
8000 ag zwolle 
telefoon 038-65 57 22 
telefax 038-65 84 28 
bankrelatie: n.m.b. 
(rek. nr. 66.48.65.194) 
postrekening bank 811153 
k.v.k. zwolle 30057 

uw ref.: onze ref.: 
WdL/ jh /90-0461 

zwolle, 
17 augustus 1990 

Betreft: basisschool/gymzaal/buurthuis te Almere-Stad, gebied 2G1 
kunstwerk "Gotisch Bos" 

Geachte heer Wilbrink, 

Hierbij doen wij u prijsopgave voor de fundering van bovengenoemd 
kunstwerk, e.e.a. in overleg met uw heer Tigchelaar. 

Het maken van de fundering van bovengenoemd kunstwerk is inklusief 
grondwerk en het stellen van de ankers en exklusief het leveren 
van de ankei:s. 

Konform positietekening, funderingstekening en tekening kunstwerk 
d.d. januari 1990 en tekening Bl d.d. 15-06-90 van JK Engineering. 

De totaalprijs bedraagt f 13.800,— exklusief B.T.W. 

Voor eventuele uitvoering verzoeken wij u ons het gemaatvoerde 
ankerplan nog te verstrekken. 

Wij vertrouwen u aldus voldoende geinformeerd te hebben en zien uw 
reaktie met belangstelling tegemoet. 

Hoogachtend, 
AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ TREBBE-ZWOLLE B.V. 

INGEKOMEN 

DIR. KUNSrZAKm 

*F0. 

I" 'pmmsiE'mm: 

2 1 AUG. 1990 

'fi 
h SiiVfe. 
I urn 

©«6 

maakt deel uit van trebbe bouwbedrijven bv 



Jose Pelzers 
Sloetstraat 118 
6821 CZ Arnhem 

INGEKOMEN 

o n . KUNSTZaKBN 

flFO. 

FOTOKOrtE VOOa: 

DJUS. 

GAa 

1 7 SEP. '̂ 90 

U U 6 '/ 4 7 

npx 

G K 

Directie Kunstzaken 
Metropolestraat 11 

Almere 

Arnhem 5 September 1990 

Betreft tweede aanbetaling voor de uitvoering van het Kunstproject 

bij de RK/PC/openbare scholencomplex,annex buurthuis Almere midden. 

L.S. 

.o? ̂  

De offerte voor de uitvoering van het staalwerk bedraagt 39.100 excl. BTW 

waarvan 35% bij opdrachte -"̂  

35% bij thermisch verzinken .^""'^ 

30 % bij oplevering te betalen zijn. 

Deze tweede aanbetaling betreft het thermisch verzinken. De kosten hier

van incl. 6 % BTW bedragen 14.506,50. 

Het rek. nr. is 963648543 t.n.v. J.Pelzers ,Sloet̂ §J:paat--348. Arnhem. 

Met vriendelijke groet, 

GEMEENTE ALfv^^FlS 

DOCUMENT 
NUMMER 

CRED. NR. 

KREDIET BEH. 

AKK. BEST 

AKK. )i. 
DJR 

C^ 

AKIOKRED. 

^ \ T C2T. I 

^AKK^^F^^---^ 

FCL 

^jO .ooC 9. 
_ GCL 

/i/ roi*, n? 

Jose Pelzers 



D i f - e c t i e W e l z i j n 
A f d , S o c i a a l CXi l ture*?! Merk 
t . a . v . Dhir. ^< ^'-^"^m^ 
f-'cjstlmis 2 0 
130Ci (ifZ Alnietfc:;-

Faktuur 

verzoeke bij betaling hetdeb.nr./dokumentnr. te vermelden. 

almere, ..,, o k t o b e r 1990 . 

verzonden 

deb.nr./dokumentnr. 

2 ^ ^ . 3 5 3 

datum 

^ 

omschrijving 

B i j d r a g e kur re twerk " G o t i s c n Dos" vart 
l^i' '• " •••-r-.-rrj^ f i n ? i e k w i j k - M i d d e n . 

ria • 
0 -10- Qo ^ t̂o oosiAi 'ij~i 10 totaal 

bedrag 

•f Zi.<A',>:J , •• 

U vi/ordt verzocht het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk te voldoen door: 
— betaling ten kantore van de Nederlandsche Middenstandsbank NV, Kerkgracht 14-16, Almere 
— storting of overschrijving op postrekeningnr. 3723087, ten name van de gemeente Almere 
— overschrijving op bankrekeningnr. 66.26.60.021 van de gemeente Almere, 

bij de Nederlandsche Middenstandsbank NV, te Almere 
— overschrijving op bankrekeningnr. 28.50.15.222 van de gemeente Almere, 

bij de Bank voor Nederlandsche Gemeenten, te 's-Gravenhage 

wit ex. = verzenden 
geel ex. = afd. FE 
rose ex. = interne reg. 



gemeente almere 

Gennesnte A ln ie re A f d . a n d e n » j i j s 

t . a . v . D h r . S . S p a n j e r 

R:R3tbus 200 

1:300 AE AlmE^re 

Faktuur 
verzoeke bij betaling hetdeb.nr./dokumentnr. te vermelden. 

almere, 26 o k t o b e r 1990. 

verzonden 

deb.nr./dokumentnr. datum omschrijving bedrag 

240.557 B i j d r a g e k u r i s t w e r k " G o t x s c h Bo^.' var» 

Jos^ Pe 1 zer s , Mu.z i e k w i j k -MiddevT. 

10.000, 

I 
30-iO-g9 SKoooS-y^jiq^O totaal 

U wordt verzocht het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk te voldoen door. 

— betaling ten kantore van de Nederlandsche Middenstandsbank NV, Kerkgracht 14-16, Almere 
— storting of overschrijving op postrekeningnr. 3723087, ten name van de gemeente Almere 
— overschrijving op bankrekeningnr. 66.26.60.021 van de gemeente Almere, 

bij de Nederlandsche Middenstandsbank NV, te Almere 
— overschrijving op bankrekeningnr. 28.50.15.222 van de gemeente Almere, 

bij de Bank voor Nederlandsche Gemeenten, te 's-Gravenhage 

FE-008 wit ex. = verzenden 
geel ex. = afd. FE 
rose ex. = interne reg. 



gemeente almere 

s t i c h t i n g Ka t f x j l i ek Or>derwijfs Almei"e 
1 averg r iend >̂3 

Faktuur 

verzoeke bij betaling het deb.nr./dokumentnr. te vermelden. 

almere, ,, ,_.,. . . i . , , ^^ , ; ,'9(5, 

verzonden 

deb.nr./dokumentnr. datum omschrijving bedrag 

2 4 0 . ^ 6 D . i j d rage k t r t s t w e r k " G o t x s c h Etos" van 
' ' P e - l z e r s , M u z i e k w i j k - M i d d e f i . 

rtk -
sHooy^^ 16^20 vO- HC n̂  totaal 

U wordt verzocht het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk te voldoen door: 
— betaling ten kantore van de Nederlandsche Middenstandsbank NV, Kerkgracht 14-16, Almere 
— storting of overschrijving op postrekeningnr. 3723087, ten name van de gemeente Almere 
— overschrijving op bankrekeningnr. 66.26.60.021 van de gemeente Almere, 

bij de Nederlandsche Middenstandsbank NV, te Almere 
— overschrijving op bankrekeningnr. 28.50.15.222 van de gemeente Almere, 

bij de Bank voor Nederlandsche Gemeenten, te 's-Gravenhage 

FE-008 wit ex. = verzenden 
geel ex. = afd. FE 
rose ex. = interne reg. 



gemeente almere 

i ng v o o r P r o t e s t a n t s - C h r i s t e l i j k 

^n s p e c : i a a l Ohderw i i 

:-:!>'ijk«Dever 10 

' HA A l fnere 

Faktuur 

verzoeke bij betaling hetdeb.nr./dokumentnr. te vermelden. 

almere, -?j^ ok tober 1990. 

verzonden 

deb.nr./dokumentnr. 

24<^,535 

datum 

jo.a-^o. 

omschrijving 

D i j d r a g e kusristwerk " G o t i s c h DDL 

J o s ^ P e l z e r s , I '1u2ie?^wijk--f1idden. 

totaal 

bedrag 

1 0 . 0 0 0 , 

U wordt verzocht het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk te voldoen door: 

— betaling ten kantore van de Nederlandsche Middenstandsbank NV, Kerkgracht 14-16, Almere 
— storting of overschrijving op postrekeningnr. 3723087, ten name van de gemeente Almere 
— overschrijving op bankrekeningnr. 66.26.60.021 van de gemeente Almere, 

bij de Nederlandsche Middenstandsbank NV, te Almere 
— overschrijving op bankrekeningnr. 28.50.15.222 van de gemeente Almere, 

bij de Bank voor Nederlandsche Gemeenten, te 's-Gravenhage 

FE-008 wit ex. = verzenden 
geel ex. = afd. FE 
rose ex. = interne reg. 



Jose Pelzers 

Sloetstraat 118 

6821 CZ Arnhem 

Directie Kunstzaken 

Arnhem 2-12-1900 

I 

Betreft afrekening van het honorarium voor de Kunstopdracht bij" 3e RK/PC/ 

openbare scholen complex, annex buurthuis, Muziekwijk midden. 

Hierbij verzoek ik u het tweede gedeelte van het honorarium a f. 5000,-

(incl. BTW) voor begeleiding en uitvoering aan mij te voldoen. 

Gaarne dit bedrag over te maken op banknummer 96.36.48.543 

t.n.v. J. Pelzers 

Sloetstraat 118 

6821 CZ Arnhem 

Met v]zifni^lijkf Groet , 

J co^ ~ 



Jose Pelzers 

Sloetstraat 118 

6821 CZ Arnhem 

INfiEKOMEN 

m. KUMSTJ 

-1 
-( 7 n r p iqqn 

iri 'recr'rie 

4F0. 

FOTOKQ: It vi j . i , 

a om. 

a A3 

DFK 

, > ^ - Arnhem 

Kunstzaken 

Metropolestraat 11 

131i KK Almere 

3-12-1990 

Betreft afrekening voor de uitvoering van de kunstopdracht bij de RK/PC/ 

openbare scholencomplex, annex Buurthuis Muziekwijk midden. 

3 termijn 30% van 39.100,-

Meerwerk,boren en monteren van 

144 ankers en leveren van 144 

capsules met compleet anker 

Boormal 

6% BTW 

/ 1 1 . 7 3 0 , -

/ 2 . 5 8 7 , 6 0 

/ 1 5 0 , -

/ 1 4 . 4 6 2 , 6 0 

/ 8 6 7 , 7 6 

/ 1 5 . 3 3 0 , 3 6 

G e l i e v e d i t b e d r a g o v e r t e maken op bankreken ingnummer 9 6 . 3 6 . 4 8 . 5 4 3 

G e l d e r s - U t r e c h t s e s p a a r b a n k , t . n . v . J . P e l z e r s 

:MEENTEALME:' 

/ / 

i 
1 

FIAT E3T. 

AKK. F£ 

d/ 7-<^ ^-yo oosr^ It/.w.^ts> ^ Jr,2.'3<^y^^ 



Arnhem 4-12-1990 

Beste Jos, 

Trebbe -Zwolle ging akkoord , en stuurt mij een rekening. 

Jullie zouden dan de rekening als niet ontvangen moeten beschouwen. 

Hierbij ook een kleurenkaart met daarop aangegeven de gebruikte 

kleuren. 

M e t vriendelijke-'grcJTst 

Jose Pelzers 



'̂ 14̂ *̂ '^\ 

gemeente almere 

De heer J.E. Purvis, 

Metropolestraat 11, 

1315 KK ALMERE. 

uw brief / kenmerk 

onderwerp 

Melding: kunstwerk nabij r.k./ 
p.c./o.b.-scholencomplex annex 
buurthuis. 

bijiagen 

1 

rZ'6..decemberiL990 

verzonden 

3 JAN. 1991 

Geachte heer, >• 

Naar aanleiding van uw melding delen wij u mee dat voor het bovengenoemde 
plan geen vergunning nodig is (artikel 14 van de bouwverordening). Gelet 
op lid 3 van genoemd artikel dient evenwel aan de op de bijlage 
aangegeven voorwaarden te worden voldaan. 

Voor eventuele nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer 

A. Akkerman van de afdeling bouw- en woningtoezicht, telefoon 03240-99717. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Almere, 
namens hen, 
het hoofd van de afdeling bouw- en 
woningtoezicht. 

'^C^ 

H.J. Schroten. 

^hkkk^ telefoon: 03240-99911 
postbus 200 telex : 40431 gmalm 
1300 AE almere telefax : 03240-99587 

bezoekadres: stadhuis 
stadhuisplein 1 
almere-stad 

almere is zeer goed bereikbaar 
met het openbaar vervocr. 

het stadhuis ligt op 
loopafstand van almere cs. 



Bijlage behorende bij brief M90/255, d.d. 19 december 1990. 

Voorwaarden. 

0 Het bouwwerk moet worden ultgevoerd overeenkomstlg de bepalingen van 
de bouwverordening en de krachtens die verordening gestelde nadere 
regelen. 

MK/1143BWT 



LM^R^ 

Aannemingsmaatschappij Trebbe-Zwolle b.v, 
Faradaystraat 7 
Postbus 250 
8000 ag Zwolle 

Geachte Heer, 

In overleg met Mevrouw J.Pelsers en op Uw verzoek 
retourneer ik bij deze de nota betreffende de uitge-
voerde wexJs-za.amheden ten behoeve van haar kunst
werk "(^Qtisch Bos^ te Almere . 
Afgesproken is dat mevr.Pelsers het bedrag recht
streeks aan U zal overmaken. 
In het vertrouwen U hiermee van dienst te zijn 
geweest,teken ik. 

hoogachtend, 

drs.j.j.m. wilbrink 



/i os

Je



Hodel J (bedoeld in artikel 16, eerste lid) 

Gemeente Almere Algemene dienst Provincie Begrotingsjaar 19C|0 

SCJ e Begrotingswijziging 19Q0^ behorende 
bij besluit d.d. 

Toelicht ing. 
/ 

1. Dere bestaat uit twee onderdelen. •/ 
2. Onderdeel I is bestemd voor wijziging van de in kolom 5 van de gewone 

dienst en van ae verdeeldienst geraamde bedragen van het dienstjaar, 
alsmede van die in kolom 4 van de kapitaaldienst. 

3. 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 gemeen.te, 

/ B E S L U I T : 

de begroting van inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het dienstjaar 
19C|0 te wijzigen als vermela in de bij dit besluit behorende bijlage(n). 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 

, voorzitter. 

secretaris. 

naam stel. 

van 
afd/dir, 

paraaf chef/dir. 

XuyWn 
datum 

medeoaraaf van 

eindparaar va 

O bnefpapier 

O mzw-huisvesting 

O mzw-soza 

O zwart/wit waoen 

O 

O 

o 

^ meezenden. ^ • ^ 

cu loa 
. biilage(n) 

Wci>oVi 
u^<. 

pon'>q>VAJv^2 

• kopie archief -s bijiage(n| 
Afschriften aan- wel/geen bijlage(n) bijvoegen 

O burge.Tieester 

O secretaris 

O adj. seer. 

O b&w 

O b i w 

C MZW 

O WZ 

O 0 

O VKR ^ f 

O PL T o PO 

O AS 

O PA 

Z 

SVG 

O dir 

O pib 

O feb 

O bwt 

O so 

O gz 

O gw 

O vhv 

O politie 

O brw 

O rijp 

O dgd 

O dir.raad 

O hfd. school 

O ond. insp. 

O 

O 

o 



I. Wijziging van de ramingen van del dionnt^^r IQOO Ul t&aven

Volgnummer

(BVlb)

funct lc

Oiusclic i j v

U P. d r a & vnn do

nieuwe of verho
ging van do b c -
G t amide r on\l ng

verlaging von do nieuwe rnmlng vn

bestaande romlhg liet d i e n s t j a a r

3 5

'LU,

r\

1/unsV

IA

7OOOO

"70000

^o.ooo

I otq.qtq
70 000.

• • . •



o

1 . Wl J r . l & l n i ; VfU1 ip r nmin&cn VOII l i e t d i e n s t j a a r

Volgnummer -

lukoins

IJedrnp van de

O r n G c h r 1 j v I n p N i e u w e o f v c r l i o - - ;
g i i i C v a n d * b c - V c r l n C i " G v o n d e N i e u w e r n m l i . r , v n n
o l n n n d e r a m l n r , b c c t n o i i d c r n m i n f , h o t d l c n n t j n n r

B 10

-i-«NVtüms

,so

) OOW

bcVayt

v

ad

4>

7ooo<

OOO

50». OOO

0 0 0



I . Wijr.lp/inp, vnn tlo t'nniingGti van IIGL ( J i o n s L u u i c iQQO Ul tgoyen 

C d . Cî -cLi 
Volj^tuimmcf 

( B U h ) 

f u i ic t io 

I E 
Oiusclir i j V Ing 

Dedcag vnn tie 

nlcvjwe of vc r l i o -
gliif; van dc b e - v e r l o g l n g van do n l o u w e r a m i n g va 
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' o ĉ  3 

-*! 0'-z:c> 

- i A " 

' — . . " - 1 . 

,, 

., 

O"o i - i ' 6 - : DO 

i' 

t - e ' 0 " > ; • • * * ah ' •e ; tetcod-ekkln'^ op de b'j'.:5ri:i-e v/.^oi 

25 

mil iS' jk lass? 2 

ceme.Tts-DOf; 

'-^ncrrnnaa! 

co rs gebied 

HO A 

32 

i 
t 

: VV3.-.d 

1 C 3 ' K 

: .olorr 
! 

O'^-Zr:' 

25 

40 

DO'-'r:''. 

25 

40 35 

; staalkwaliteit 

,:s:.:--.';ii'e'.',:e: -.c^^er.s ^;E^; 6008 

FeB 500 HV'/L HK ^ 

FeB 500H'.VN HKN 0 

project 

D Emmen Klokkenslag 159 
Postbus S 

7300 AA Emmen 

Tel. C5910-42525 £,.-h;is'<t-

r i Q i n S S l i r i Q O . V . raadgevend ingen;eur3bu:e3Jvcorc.Duv,'.echniek 

Kunstwerk ..Gotisch bos" te 

Almere ( Muziekwijk ) 

projectnr. 

A 90025 

• Alm.ere Grote Wa.-"*̂  57 

Postbus 10231 onderdeel 
1301 AE Almere 

Tel. 03240-4014^: FUNDERING 
M l I r I i . i I 
i i i i H I I I I I I i I M I 
I M _LI I I I I M I I M 

datum 1 5 - 0 5 - 9 0 getekend H . J . B tekeningnr. 

schaal 1 / 5 0 . 1 / 2 0 

forrr.aat A 1 B - ] 



BOVENAANZICHT

'.0Z8P JOOA
O A S J-3133JIP

0661 3 3 0 Z • S S Z / O f
N09U3A

•• a

1H0IZ3C. . • '

• . - ; • v » y>

n H o n : ̂  'p

9900 7000

o
o

ALG. DRSN.

300 100 300

3 0 0 ^ Maaiveld (M.V.)

- Voor anke rp lan z ie tekening s iaa l l eve ranc ie r .

D
15

I
I
i

ATUM

-05-90

i i

i :
i i

i v.

1

BL

i i i i i

j il
i i 11

U U-U
•

A [

1 1 1 1 1 1 |

i

B-i-
• ; 7 •• ]

• 1 |




	001 ;
	002 ; blanco tab

