22.
Hieke Luik (1958)
zonder titel
1993
Kolkplein Stedenwijk Almere Stad
Opdrachtgever: Gemeente Almere
Organische vormen zijn typerend voor het werk van Hieke Luik. In haar beeld zijn
menselijke dan wel dierlijke vormen te ontdekken die letterlijk- met alle armen en
benen - vast zitten aan de grond. Deze 'verkleving' met de aarde houdt
tegelijkertijd de vorm in balans. Luik werkt met traditionele materialen als hout,
steen en brons en probeert de eigenschappen ervan optimaal zichtbaar te maken.
fotografie: Witho Worms

HIEKE LUIK
C.0006

Zonder titel

geboorte jaar / plaats

1958

advies

1990

realisatie

1993

opdrachtgever / situatie

Rijkswaterstaat, directie Flevoland
(overdracht aan Gemeente Almere door
Directoraat-generaal Rijkswaterstaat op 13
december 1993.)

budget

:

Fl. 50.000,-

locatie

:

Kolkplein

materiaal

:

brons, gemonteerd op betonplaat 2 x 2 meter

afmetingen

:

gewicht ± 200 kilo
hoogte: 1.50 meter
diepte : 2.25 meter

beeldmateriaal

•

bijzonderheden

:

Collectie Almere

A.0079 Zwaar en dun
A.0080 Zonder titel

1994
1986

Centrumontwikkelingsbijdrage 1990
Beeldenroute winkelgebied Almere-Stad
via extern adviseur Kees Flore
verplaatsingen

1999 Meestersstraat / hoek Zuidwoldepad,
Stedenwijk bij de Kiekendief. Met de komst van een
' vuilopslag-piek' moest het beeld wijken naar
andere locatie.

voortraject

notulen AMKO 16 maart 1990
" Het atelierbeeld van marmer, gips en albast
(afmeting 30 x 40x 50 cm) straalt een kracht uit dat
de commissie dit in een aanpassing van formaat en
in een uitvoering van natuursteen en brons vindt
passen in het park. Het wekt suggesties op met
rivierbeddingen. Voorgesteld wordt om haar een
opdracht te verstrekken voor een budget van Fl.
17.000,-"

mei 2001 AK
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Ministerie van Verl<eer en Waterstaat

Directoraat-Generaa] Rijkswaterstaat
fl Fh6. ;393
Directie Flevoland

Afschrift aan:
:
i
1
i
1
1
1

Aan

Mevrouw H. Luik
T o l s t r a a t 81-2
1073 RZ Amsterdam

Contactpersoon

P.

Doorkiesnummer

van R i j e n (CvM)

Datum

2 februari

Archief
)
) alien
SOB 684
) met
SOP 572
) bijlagen
SO 845
Adm. SO 762 )
Ter Morsche 681)
Fledderus 580 >

03200-97130
Bijlage(n)

1993

Ons kenmerk

div.
Uw kenmerk

SOP 50159
Onderwerp

Beeldenroute Almere-Stad

Geachte mevrouw Luik,
De directie Flevoland van Rijkswaterstaat heeft, in nauw overleg met
de gemeente Almere, het initiatief genomen om in het centrum van
Almere-Stad een beeldenroute te realiseren.
Deze route zal een vijftal kunstwerken gaan omvatten waarvan er twee
rechtstreeks uit het atelier zullen worden aangekocht.
Voor drie locaties worden, in overleg met de Projectgroep Beeldenroute
en de Adviescommissie Monumentale Kunstopdrachten van de gemeente
Almere, kunstenaars benaderd voor het vervaardigen van een beeld.
Na plaatsing van de kunstwerken zullen deze door de directie Flevoland
worden overgedragen aan de gemeente.
Hierbij nodig ik u uit voor het maken van een schetsontwerp ten
behoeve van de locatie groenstrook Meesterstraat te Almere-Stad.
Na volledige instemming met het ontwerp zal opdrachtverlening voor
realisering en plaatsing van het kunstwerk kunnen plaatsvinden.
Nadere gegevens omtrent de aard van de opdracht, het budget, het
schetsontwerp en de overige randvoorwaarden, alsmede de gegevens over
de locatie treft u aan in de bijlagen.
Voor een eventueel benodigde nadere toelichting kunt u contact opnemen
met de heer P. van Rijen die namens Rijkswaterstaat het project
begeleidt.
Voor aanvullende informatie over de locatie, de procedure en de
randvoorwaarden kunt u contact opnemen met de heer R. Hemler (afdeling

Postadres postbus 600, 8200 AP Leiystad

Telefoon 03200-99111

Bezoekadres Zuiderwagenpiem 2 (gebouw ..Smedinghuis")

Telefax 0 3 2 0 0 - 3 4 3 0 0
Telex 40115

Bankreiatie: RABO-BANK Leiystad rexening 33.76.98.899 of postrekening 869847
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SOP 50159

Projectbegeleiding) of de heer J. Wilbrink (Directie Kunstzaken) van
de gemeente Almere.
Ik verzoek u mij per omgaande schriftelijk mee te delen of u de
uitnodiging voor het maken van een schetsontwerp, met inachtneming van
de aangegeven randvoorwaarden, aanvaardt.

Hoogachtend,
de hoofdingenieur-directeur,
l.HID

mr. H.A. Kramer
hoofd Sociaal Economische en
Stedebouwkundige Ontwikkeling

SOP 50159

Bijlage bij brief SOP 50159
Beeldenroute Almere-Stad
t.b.v. mevrouw Hieke Luik
Locatie: groenstrook Meesterstraat voor de fietsbrug naar het Zuidwoldepad te Almere-Stad. Zie tekening.
Budget:

f 50.000,— (all in) en inclusief schetsontwerp.

Randvoorwaarden:
- Het schetsontwerp dient inzicht te verschaffen in de ideeen achter
het kunstwerk in relatie tot de locatie. Een korte omschrijving van
de plaats van het kunstwerk binnen uw andere autonome werk wordt op
prijs gesteld.
- Het schetsontwerp dient gepresenteerd te worden in de vorm van een
schaalmodel (bijvoorbeeld 1:200). Eventueel kan volstaan worden met
een duidelijke ontwerptekening, fotomontage al dan niet vergezeld
van materiaalmonsters.
- Een gespecificeerde begroting van kosten, waar mogelijk voorzien van
offertes van leveranciers c.q. uitvoerders, dient te worden bijgevoegd. Alle kosten all in (incl. BTW e.d.)
- Alle noodzakelijke technische gegevens zoals afmetingen, gewicht,
materiaal, constructiegegevens, fundering e.d. dienen te worden
bijgevoegd.
- Het kunstwerk dient vandalismebestendig te zijn; bij definitieve
opdrachtverlening zal een onderhoudsplan worden gevraagd.
- Voor het vervaardigen van het schetsontwerp is een maximum bedrag
beschikbaar van f 3.500,— (inclusief BTW en eventueel andere te
maken kosten). Verzocht wordt de schriftelijke bijlagen van het
ontwerp ca. twee weken voorafgaand aan de bespreking toe te zenden
aan de heer J. Wilbrink.
- Eind maart 1993 zal het ontwerp besproken worden in de Projectgroep
Beeldenroute waarin vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat alsmede
van de afdeling Projectbegeleiding en de Directie Kunstzaken/Adviescommissie Monumentale Kunstwerken van de gemeente Almere zitting
hebben. Na volledige instemming met het ontwerp zal een definitieve
opdracht worden verstrekt.
- Er wordt naar gestreefd de eindoplevering van de hele route in
September 1993 plaats te laten vinden.

Een beeld voor Almere-Stad
locatie: groenstrook voor de fietsbrug naar het Zuidwoldepad.
Een bronzen vijf-benige figuur waarvan de'voeten'op
het gras staan.

Vanuit de'kap' ontstaan in de ruimte

die gevormd wordt door de 'benen', vijf stelen die aan
de eindpunten bollen vormen. Een ervan, de grootste,
ligt ook op het gras en is evenals de voeten verankerd
in het fundament. Het fundament bestaat uit 6 betonnen
platen, elk 200kg, lOOXSOXlOcm.

Deze komen ongeveer

10 cm onder het maaiveld te liggen.
Het gewicht van de bronzen figuur zal +_ 500kg zijn.
Door middel van r.v.s.-draadeind dat in de voeten en
grootste bol bevestigd is, zal het beeld in het fundament
verankerd worden.
De plaats van het beeld op de groenstrook is dichtbij de
brug en zal t.o.v. de parkeerplaatsen meer diagonaal zijn.
De beweging van het beeld volgt min of meer de schuinte
van het talud; vanuit het water.
Door middel van een mal op ware grootte zal de definitieve
plaats bepaald worden.
De hoogte van het beeld is 1.50m en de diepte, de richting van
water naar straat, is 2.25m.
De aanleiding voor deze figuur was een klein beeld dat ik
vorig jaar maakte ('Bel'). Hangende vormen komen in mijn
tekeningen en meer recent, ook in beelden voor. Bij de 'Bel'
in de vorm van een soort klepel in steen en in tekeningen
soms als schaduwvormen ('blinde bloemen') of zwevende figuren
die verbonden zijn met de ruimte die zich buiten de tekening
bevindt.
Gegevens als de betrekkelijk nieuwe stad, het water maar
vooral de wind hebben een rol gespeeld bij het idee voor
dit beeld.

Hieke Luik
22-4-1993
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vsi voor musKusrar voigens
nader te verstreken tekening

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Flevoland
Afschrifl aan:
1
1
i
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Aan

Mevrouw H. Luik
Tolstraat 81-2
1 0 7 3 RZ

AMSTERDAM

Archief
V.d. Belt 684
Van Straten 762
Fledderus 580
Kramer 845
Van Rijen 572
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Contactpersoon

P . v a n R i j e n (CvM)
Datum

13 j u l i 1993
Ons kenmerk

SOP 4 2 2 7

Bijlage(n)

Uw kenmerk

Onderwerp

Opdracht m.b.t. beeldenroute Almere-Stad.
VPL 30930215.
Geachte mevrouw Luik,
In aansluiting op mijn brief van 2 februari 1993, kenmerk SOP 50159, en
het door u in de bijeenkomst van de Adviescommissie Monumentale Kunstopdrachten op 28 april 1993 gepresenteerde voorstel, draag ik u op het
ontwerpen, vervaardigen, leveren en plaatsen inclusief alle bijkomende
werken en te treffen regelingen van een bronzen kunstwerk.
Een door u opgestelde beschrijving van het kunstwerk van 22 april 1993
is als bijlage bij deze brief gevoegd.
- Het kunstwerk dient geplaatst te worden in de groenstrook
Meesterstraat voor de fietsbrug naar het Zuidwoldepad.
De exacte plaatsbepaling dient in overleg met de gemeente te geschieden.
- De fundering van het kunstwerk dient te bestaan uit 6 stuks gewapend
betonplaten van 800x1200x100 mm.
De betonplaten dienen op een zandbed aangebracht te worden; de
bovenzijde van de betonplaten dient ca. 100 mm onder het huidige
maaiveld te liggen.
De grondaanvulling rondom en boven de betonplaten behoort tot uw
werkzaamheden, het ter plaatse opnieuw inzaaien van de grasmat zal
door de gemeente Almere worden uitgevoerd.
- De verbindingen tussen het kunstwerk en de betonnen funderingsplaten
dienen deugdelijk te zijn en te geschieden door middel van RVS
draadeinden en moeren.
- U dient een all-risk verzekering aan te gaan met een looptijd tot het
moment van aanvaarding van het werk door de opdrachtgever.
Postadres postbus 600, 8200 AP Leiystad

Telefoon 03200-99111

Bezoekadres Zuiderwagenplein 2 (gebouw ..Smedingtiuis")

Telefax 03200-34300
Telex 40115

Bankreiatie: RABO-BANK Leiystad rekening 33.76.98.89? of postrekening 869847
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SOP 4227

Voor het ontwerpen, vervaardigen, leveren en plaatsen inclusief alle
bijkomende werken en te treffen regelingen zal u worden betaald
/ 50.000,— (zegge: vijftigduizend gulden) inclusief BTW.
De betaling zal geschieden in vier termijnen te weten:
Ie termijn ad / 15.000,— incl. BTW na af rending en goedkeuring van het
schetsontwerp;
2e termijn ad / 15.000,— incl. BTW wanneer het model in was gereed is
voor vervoer naar de bronsgieter;
3e termijn ad / 10.000,— incl. BTW na gereedkomen van het gieten van
het model in brons;
4e termijn ad / 10.000,— incl. BTW na oplevering.
Betaling zal plaatsvinden op basis van door u in tweevoud in te dienen
declaraties onder vermelding van het kenmerk van deze brief.

Hoogachtend,
de hoofdingenieur-yflirecteur,
l.HID

mr. H.A. Kreuner
hoofd Sociaal Economische en
Stedebouwkundige Ontwikkeling

Bronsgieter]} St\j\aan UiterdyK 76

4011 EWZoelen (Gld) tel: 03448 - 1655

Mevr. H. Luik
T o l s t r a a t 81
1073 RZ Amsterdam

datum

15 a p r i l 1993

P r i j s o p g a v e n . a . v . schetsmodel Almere;

Figuur Almere, t e g i e t e n in RG?

12.500,=

excl. 6% BTW

Prijsopgave is exclusief plaatsen en vervoer
exclusief extra verstevigingen en/of extra bevestigingen

Betalingswijze:
A0% bij aanlevering model, voor aanvang werkzaamheden
A07o na het gieten van model in brons
20% binnen 30 dagen na afleverlng

N.M.B. Tielnr. 11.23.11.091. PostbanK: 61.65.73. K.v.K. Tiel no. 18133.
Leverinn^vnorionarden aedrponeerd hii de K.v.K. te Tiel onder no. 717.

r/^REIMERT

VIotbrugweg 2 6 , 1 3 3 2 AJ Almere
Telefoon 0 3 6 - 5 3 2 0 1 4 3
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Mevrouw Luik
Tolstraat 81, 2 hoog
1073 RZ Amsterdam
Almere, 19 april 1993

Uw kenmierk
Ons kenmerk
Betreft

Kunstwerk Almere Stad, Meesterstraat
H.L. Reimert 93/126
Leveren en aanbrengen fundering

Mijne heren,
Naar aanleiding
aanbieden.

van

uw

aanvraag

kunnen

wij

u

het

volgende

1. Ontgraven funndering.
2. Leveren en aanbrengen 6 st. betonplaten 80x120x10 cm.
3. Leveren en aanbrengen 6 st. draadeinden, lang ca. 4 0 cm.,
ca. 2 5 mm. dik en voorzien van moeren, uitgevoerd in
roestvast staal.
4. Verlenen assistentie en vastzetten kunstwerk.
5. Aanvullen grondwerk en afwerken terrein excl. inzaaien.
Bovengenoemde werkzaamheden en leveringen kunnen wij voor u
uitvoeren voor : f 2.400,-- , excl. B.T.W.
( zegge: tweeduizendvierhonderdgulden ) .
Vertrouwend u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan
verblijven wij,
hoogachtend.

G.J.' Reimert

lid Nederlandse Vereniging
van Wegenbouwers

Fax 036-5323796 - Postbus 5 0 . 0 0 9 - 1 3 0 5 AA Almere
Gebr. Reimetbv - KvK. Leiystad, nr. 4 3 9 3 6 - BTW nr. NL006202664B01

Mevrouw H. Luik
Tolstraat 81 2h
1073 RZ AMSTERDAM

No. 93/3344;^'vL

P.H. Saan B.V.
Weesperstraat 78-82
Postbus 70, 1110 AB Diemen Tel. 020-6904321
Telefax 020-6904716
Rabobank 10.28.29.756
Postbank 164861
K.v.K. Amsterdam 13571

Diemen, 19 april 1993

Betreft : Kunstwerk
Beste Hielke,

Het ophalen in Zoelen, transporteren naar Almere en het met de laadkraan lossen en
plaatsen van een kunstwerk in Almere kunnen wij voor je uitvoeren voor / . 700,-excl. BTW en verzekering.
Wij kunnen een allrisk verzekering voor je afsluiten met een premie van 4 promille
van de ver\'angingswaarde met een minimum premie van / . 15,0,--.
Voon^aarden en Condities:
Onze kraanwerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de Algemene
Voorwaarden van de Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven, zoals
gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en
Rotterdam, op 1 januari 1991.
Onze transportwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens AVC condities.
De werkterreinen moeten goed bereik- en berijdbaar zijn voor onze mensen en
materieel. De terreinen dienen geschikt te zijn om de kranen goed te kunnen
afstempelen. Voorts zal ons voldoende ruimte moeten worden gelaten voor een
onbelemmerde uitvoering van onze werkzaamheden.
Wachturen, buiten onze schuld ontstaan, zullen op regiebasis aan u worden
doorberekend.
De werkzaamheden kunnen uitsluitend worden uitgevoerd als wij de daars'oor
noodzakelijke toestemmingen en ontheffingen krijgen.
Onze aanbieding is geldig tot en met december 1992.
Met vriendelijke groeten
No van Laarhoven
Bijlagen : F.N.K. voor\\'aarden
AVC condities

Opmerkelijke mensen achter opvallend transport
Le^'e'i''yasvoo'v,'3srden

zo.Z-

Amsterdam, 20 april 1993

Begroting bij beeld voor Almere-stad
-Schetsontwerp
- materiaal voor vervaardiging van
het wasmodel(ijzer,kopergaas,hout,was,gereedschap e.d.)
- assistentie bij vervaardiging wasmodel
- vervoer van atelier naar bronsgieter
(inclusief verzekering)
- bronsgietkosten (zie offerte)

3500

4000
3000
750
13250

- extra verstevigingen/bevestigingen in
brons
- fundering en plaatsen (zie offerte)
- vervoer van bronsgieter naar Almere-stad
inclusief verzekering (zie offerte)
-

3000
2820
1025

herstel gazon
2000
reis-, administratie-,telefoonkosten e.d. 1500
onvoorzien
3000
honorarium
12155

totaal inclusief BTW

H.Luik
Tolstraat 81^
1073RZ Amsterdam
020-6739497
atelier 020-6252380

50000

Amsterdam, 12-5-1993
Voorstel betaling voor beeld voor de locatie groenstrook
Meesterstraat Almere
Eerste termijn
(>->^

(y^Ji^^f~eL^

20000

voor het schetsontwerp en voorbereiding en vervaardiging
van het model in was op ware grootte
Tweede termijn
20000
wanneer het model in was klaar is voor vervoer naar de
bronsgieter

?y^j9
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Op dit moment zou ik graag de betrokken leden van de adviescommissie willen uitnodigen om het op mijn atelier te komen
bekijken.
Derde termijn

10000

na plaatsing en oplevering

Ik streef ernaar het beeld in was eind juli te kunnen laten
zien. In September het te laten gieten en het fundament te
laten vervaardigen zodat het in oktober geplaatst kan worden.
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Hieke Luik

Fotografie en Copyright
Witho Worms
Verzetslaan 13, 1318 BP Almere
tel / fax 036 5373650
e mail naar Withoworms@xs4all.nl
naamsvermeldirjg en toestemming vooraublicatie vereist!

Een beeld voor Almere-Stad
locatie: groenstrook voor de fietsbrug naar het Zuidwoldepad.
Een bronzen vijf-benige figuur waarvan
het gras staan.

de'voeten'op

Vanuit de'kap' ontstaan in de ruimte

die gevormd wordt door de 'benen', vijf stelen die aan
de eindpunten bollen vormen. Een ervan, de grootste,
ligt ook op het gras en is evenals de voeten verankerd
in het fundament. Het fundament bestaat uit 6 betonnen
platen, elk 200kg, lOOXSOXlOcm.

Deze komen ongeveer

10 cm onder het maaiveld te liggen.
Het gewicht van de bronzen figuur zal +^ 500kg zijn.
Door middel van r.v.s.-draadeind dat in de voeten en
grootste bol bevestigd is, zal het beeld in het fundament
verankerd worden.
De plaats van het beeld op de groenstrook is dichtbij dc
brug en zal t.o.v. de parkeerplaatsen meer diagonaal zijn.
De beweging van het beeld volgt min of meer de schuinte
van het talud; vanuit het water.
Door middel van een mal op ware grootte zal de definitieve
plaats bepaald worden.
De hoogte van het beeld is 1.50m en de diepte, de richting

van

water naar straat, is 2.25m.

De aanleiding voor deze figuur was een klein beeld dat ik
vorig jaar maakte ('Bel').

Hangende vormen komen in mijn

tekeningen en meer recent, ook in beelden voor. Bij

de 'Bel'

in de vorm van een soort klepel in steen en in tekeningen
soms als schaduwvormen ('blinde bloemen') of zwevende figuren
die verbonden zijn met de ruimte die zich buiten de tekening
bevindt.
Gegevens als de betrekkelijk nieuwe stad, het water maar
vooral de wind hebben een rol gespeeld bij het idee voor
dit beeld.

Hieke Luik
22-4-1993
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Mevrouw Lia Gieling
Odeonstraat 3
1325 AL Almere

onderwerp: Verplaatsen Sculpturen
u w kenmerk: ACHK-0110-LG

Amsterdam 16 maart 1998

Beste Lia,
Naar aanleiding van mijn bezoek afgelopen vrijdag 13 maart j.l. aan mijn beeld
dat door de veranderingen in het Almeerse stadscentrum van plaats moet gaan
veranderen zou ik het volgende willen voorstel willen doen.
De nieuwe plek van het beeld die voorgesteld is door Brans Stassen is inderdaad
een goede plek voor een beeld en draagt aspecten in zich, 66k dichtbij het water
en op een talud die belangrijk zijn voor mijn beeld. Het is een vanzelfsprekende
plaats voor een beeld.
De huidige plek daarentegen, heeft een meer verbazend en bevreemdend
karakter en is denk ik meer in overeenstemming met de aard van het beeld dat
ik maakte en gedacht had voor die bepaalde plek.
Mijn voorstel is nu dat ik samen met (bijvoorbeeld) Brans Stassen onderzoek of
er aanpassingen kunnen worden gerealiseerd; door de aanwezige beplanting te
veranderen op de voorgestelde nieuwe plek. De nu aanwezige boompjes zouden
de beweging van mijn beeld doorkruisen, verticaal en rondom.
Of en dat is in tweede instantie; dat ik in overleg met betrokkenen de
mogelijklieden van een andere plaats onderzoek.
Met dank voor de zorgvuldige rondleiding van Guus !

Hartelijke groet

Hieke Luik
Tolstraat 81-1
1073RZ Amsterdam
tel./fax: 020-6739497
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Gemeente Almere
Dienst Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Milieu
Postbus 200
13 00 AE Almere

onderwerp
ons kenmerk
datum

Aanvraag bouwvergunningen betreffende
verplaatsing sculpturen
ACHK-0449-MJ
9 juli 1998

Geachte mevrouw, heer,
Bij deze ontvangt u, in drievoud, twee aanvragen voor
bouwvergunningen betreffende:
1. de verplaatsing van de sculptuur van Hieke Luik van de
Meesterstraat naar het Kolkplein;
2. de verplaatsing van de sculptuur van Marc Ruygrok van de
zuidoosthoek van de Havenkom naar de Odeonstraat.
Beide sculpturen worden herplaatst in het kader van de
ontwikkelingen in het Stadscentrum. Derhalve komen de leges
voor rekening van de Dienst Stadscentrum.
Tevens voeg ik hierbij het boekje 'De buitenruimte. Beelden in
Almere', waarin beide beelden staan afgebeeld op hun huidige
plaats.
In de hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd,
Hoc

Maarten Jansen
conservator Collectie Almere
Bijlagen:
1. aanvraag bouwvergunning verplaatsing sculptuur Hieke Luik
(in drievoud)
2. aanvraag bouwvergunning verplaatsing sculptuur Marc Ruygrok
(in drievoud)
3.

boekje

' De

buitenruimte.

Beelden in Almere'

ODEONSTRAATS
1325 AL ALMERE
T 31-(0)36-5450^00
F 31-(0136-5450800
VSB B A N K 83,58,68,389

E-MAIL; info©achk-depavilioens.nl
KvK 39066627

gemeente almere
dienst ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu

AANVRAAG BOUWVERGUNNING
ONTVANGEN DD.
BEH. AMBT.
DOSSIER BWT NR.
ONTVANKELIJK DD.
GEBIEDSCODE

Aan
Burgenneester en wethouders van Almere,
Postbus 200,
1300 AE Almere

De bouwaanvraag betreft het (ver)bouwen/veranderen/vergroten/plaatsen van:

verplaatsen

van

sculptuur

Hieke

Luik

van M e e s t e r s t r a a t

naar

Kolkplein
te Almere -

Op het adres
gemeente Almere
Kadastraal bekend
Bestaand gebruik
Gebruik na voltooiing
Instandhoudingstermijn bij tijdelijke bouwwerken :

sectie:

nummer:

GEGEVENS VAN DE AANVRAGER (tevens legesplichtige)
Naam+voorl :

ACHK-Pe

Adres
Postcode

Odeonstraat
1325

AL

Pavilloens

3

Woonplaats :

ALMERE

eigenaar/huurder/bouwer
TeLnr.: 5 4 5 0 4 0 0
Faxnr.: 5 4 5 0 8 0 0

GEGEVENS OVER HET BOUWPLAN
Bruto inhoud (NEN 2580)
Bruto oppervlak (NEN 2580)
Oppervlakte perceel
Aannemingssom (UAV 1989 p l . l l ) : /
Overige kosten (installaties)
: /

ma
m^
m^
(excl, BTW)
(excl. BTW)

Bouwkosten (NEN 2631)

:/

fexcl. BTWl

BTW

:/

(incl. BTW)

Totale bouwkosten

Niet door aanvrager in te v u l l e n
Totale bouwkosten
Bouwieges
Welstandleges
WRO-leges

Totaal

{ambtshaK/e vaslgestetd)

UITERLIJK VAN HET BOUWWERK

Materiaal:

Kleur:

brons
plint
bekleding
borstwering.
Voegwerk
Kozijnen
Ramen
(rol)luiken
Deuren
Balkonhekken
Dakgoten of boeidelen
Dakbedekking

GEGEVENS VAN DE ONTWERPER

Naarm-voorl
Adres
Postcode

1 u i k^ Mw H.
ToLst raat
81
1 0 7 3 RZ
Woonplaats :

TeLnr.:
AMSTERDAM

673

94

Fax nr.:

GEGEVENS VAN VERANTWOORDELIJKE VOOR STERKTE BEREKENINGEN

Naanrw-voorl
Adres
Postcode

Woonplaats

:

Tel. nr
Fax nr.

GEGEVENS VAN VERANTWOORDELIJKE VOOR BOUWFYSISCHE ASPECTEN

Naam+voorl
Adres
Postcode

Woonplaats

Tel. nr.
Fax nr.

97

Gereedmelding bouwwerk

Aan Burgemeester en Wethouders van Almere
Afdeling Bouw- en Woningtoezicht
Postbus 200
1300 AE Almere

Dit gereedmeldingsformulier behoort bij:

981291 - BG

Gegevens bouwwerk
Dossier nr.
Omschrijving bouwwerk
Bouwadres
Gebied

981291
het verplaatsen van een sculptuur
2a3 centrum almere stad, kolkplein

Gegevens vergunninghouder
Naam
Straat + huisnummer
Postcode + plaats

De Paviljoens
Odeonstraat 3
1325 AL ALMERE

Ondergetekende verklaart hierbij dat de werkzaamheden van het bovengenoemde werk zijn voltooid en
dat een en ander overeenkomstig de vergunning is uitgevoerd.
Ondertekening:

Handtekening aanvrager / gemachtigde *)

Plaats
Datum

Uiterlijk op de dag van de beeindiging van de werkzaamheden, waarop de vergunning betrekking heeft, wordt het einde van de
werkzaamheden middels dit formulier gemeld bij het Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Almere, Stadhuisplein 1, Postbus
200, 1300 AE Almere, faxnummer 036-5399933.
Nadat de gereedmelding ontvangen is geeft de afdeling Bouw- en Woningtoezicht een verklaring af indien er overeenkomstig de
vergunning is gehandeld.
Let wel: Het is op grond van artikel 4.14 van de bouwverordening verboden om een bouwwerk in gebruik te nemen, indien dit niet
is gereedgemeld bij het Bouw- en Woningtoezicht en/of er niet gebouwd is overeenkomstig de bouwvergunning. Indien op grond
van hoofdstuk 6 van de bouwverordening een gebruiksvergunning noodzakelijk is, is het tevens op grond van artikel 6.1.1 verboden
het bouwwerk in gebruik te nemen zonder deze vergunning.

*) doorhalen wat niet van toepassing is
3/1998

Bouw- en Woningtoezicht

WELSTANDSCOMMISSIE ALMERE
Dossiernummer
Beh. ambtenaar

9 8 1 2 9 1 , aanvraag bouwvergunning
B.P.J. Groen

Bouwplan
Bouwadres

Het verplaatsen van een sculptuur
2a3 centrum almere stad, kolkplein

Opdrachtgever

De Paviljoens
Odeonstraat 3
1325 AL ALMERE
H. Luik
Tolstraat 81
1073 RZ AMSTERDAM

Ontwerper

Behandeling welstand

positief

X

:

22-07-1998

negatief

Vorlge behandeling:

opmerkingen

bezwaren

aangehouden

Advies:

De commissie heeft kennis genomen van het ingediende bouwplan.
Met inachtneming van de welstandscriteria zoals geformuleerd in art. 9.1
van de bouwverordening, komt de commissie tot de volgende conclusie:
Het uiterlijk en de plaatsing van dit sculptuur zijn zodanig, dat deze
zowel op zichzelf als in verband met de bestaande omgeving of de te
verwachten ontwikkeling daarvan zal voldoen aan redelijke ieiseri; v|
welstand.

N.B. Bij de advisering van dit plan is ervan uitgegaan dat het bouwplan uit stedebouwkundig oogpunt
zal/kan v orden toegestaan.
Een posii ief advies van de commissie betekent echter NIET dat met het bouwen mag worden begonnen. Het
advies is gericht aan B en w en zal door Bouw- en Woningtoezicht bij de besluitvorming omtrent uw
bouwaanvraag of melding worden betrokken.
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1 sculptuur gemonteerd op betonplaat
2 X 2 m (betonplaat afgedekt met
grond en schuin geplaatst in dezelfde
hellingshoek als talud
2 klei / schelpen
3 gras / bestaand
4 houten vlonder
5 plaquette
orientatie sculptuur:
a: een voorpoot
^ twee achterpoten

]-

zie foto

N.B. Bij aanvang werk kontakt
opnemen met Hieke Luik tel. 020-6739497

CENTRUM ALMERE STAD
VERPLAATSING SCULPTUUR HIEKE LUIK
VAN MEESTERSTRAAT NAAR KOLKPLEIN
SCHAAL 1:500,1:200
RVM/SV ONTWERP 10-06-1998

Wak ,v

Msi-

P" 9 K ^''

C\

V
%i

OVER TE LEGGEN BESCHEIDEN (alle stukken waarmerken)

Een aanvraag bestaat (overeenkomstig artikel 2 van de Bouwverordening) naast dit ingevulde en ondertekende
formulier in 3-voud uit onderstaande gegevens voor zover van toepassing (tekeningen gemaatvoerd en in _3_voud ):
®

tekeningen van de plattegrond(en) met renvooi, waarop aangegeven zijn: funktie van onderdelen/gebruiksoppervlakteA^erbiijfsgebied van het bouwwerk (bestaand en nieuw) (schaalxlji)80)-;< 1 : 2 0 0 , 1 : 5 0 0 )

O

tekeningen met lengte- en dwarsdoorsneden (bestaand en nieuw) (schaal 1:100);

O

tekeningen met alle gevelaanzichten (bestaand en nieuw) (schaal 1:100);

o

tekeningen van principe-details (schaal 1:5);

o

een situatie-tekening, waaruit de situering van het bouwwerk inclusief bebouwing in de omgeving blijkt en de
wijze van ontsluiting (schaal 1:1000);
tekeningen met beschrijving of (kleuren)foto's van de omgeving, inclusief de in de omgeving gelegen bouwwerken, voor zover nodig ter beoordeling van het uiterlijk van het bouwplan (schaal 1:100);

o

onderzoeksrapport bodemverontreiniging;

o

kopie van aanvraag o m / o f beschikking op milieu vergunning/vergunning krachtens de Mijnwet/vergunning
krachtens de Kernenergiewet/vergunning krachtens de Wet voorzieningen gezondheidszorg/vergunning
krachtens de Wet ziekenhuisvoorzieningen.

o*

stuks funderingsplantekeningen;

o*

stuks constructieberekeningenAekeningen;

o*

stuks technische installatietekeningen en -gegevens;

o*

stuks akoestische rapporten;

o*

stuks overige bouwfysische rapporten;

o*

stuks kwaliteitsverklaringen;

o*

stuks rapporten gelijkwaardigheid;

o*

documentatie fabrikant woonwagens;

o*

bouwregistratie formulieren;

o*

bouwveiligheidsplan;

o*

overige gegevens, opmerkingen en eventuele toelichtlngen.

N.B.

Het overleggen van onvoldoende bescheiden betekent dat uw aanvraag niet in behandeling wordt
genomen. Overleg daarover en over wat van toepassing is van Ie voren met Bouw- en Woningtoezicht.
De met een * gemerkte gegevens mogen ook naderhand ingediend worden indien de aanvraag voldoende de
hoofdopzet weergeeft of informatie bevat. De start van de bouw is mede afhankelijk van de goedkeuring van
de nader ingediende gegevens.

GEGEVENS OVER DE WONINGEN

Woning
type

Aantal

Financiering
Woningwet

Huur
woningen
premie A/C

Eigen
woningen

Ongesubs.

GEGEVENS VAN DE EVENTUEEL GEMACHTIGDE

Naam+voorl
Adres
Postcode
N.B.

architect/bouwondernemer
Tel.nr. :
Fax nr.:

Woonplaats

Indien gemachtigde wordt aangegeven moeten zowel gemachtigde als opdrachtgever dit formulier
ondertekenen of moet anderzins van machtiging blijken.

ONDERTEKENING

Gemachtigde,
Plaats
Datum
Handtekening:

Opdrachtgever,

741 MlKJL

Plaats
Datum

:

A L me r e
7

iuLi

199!

Handtekening:

Mw L • a.i e l i n g
De gegevens die u aan de gemeente verstrekt zijn, in principe, openbaar. Alleen indien u daarom verzoekt worden zij
vertrouwelijk behandeld.

Gemeente Almere

Ruimtelijke

Ordening, Volkshuisvesting

en Milieu

De Paviljoens

Uw brief van

Contactpersoon

Ons kenmerk

Doorkiesnummer

981291

036-5399719

Bijlage(n)

Faxnummer afdeling

diversen

036-5399933
Datam

Odeonstraat 3

19-08-1998

1325 AL ALMERE

Onderwerp

Bouwvergunning.

Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van uw aanvraag bouwvergunning betreffende het verplaatsen van een sculptuur naar
een perceel aan het Kolkplein te Almere (gebied 2A3 Centrum Almere Stad) delen wij u het volgende
mee.
Bij de beoordeling van uw bouwplan is gebleken dat het bouwwerk is gelegen in het bestemmingsplan
"Centrum-Zuid, Almere-Stad" en dat het voldoet aan de daarin opgenomen voorschriften. Ook is
geconstateerd dat het plan kan voldoen aan de bepalingen van de bouwverordening. Uit het advies van
de welstandscommissie, dat wij overnemen en tot ons standpunt maken, blijkt dat het plan voldoet aan
redelijke eisen van welstand (een afschrift van het advies treft u als bijlage aan).
Gelet op het voorgaande en het bepaalde in artikel 40 van de Woningwet besluiten wij de door u
gevraagde vergunning te verlenen onder de voorwaarden vermeld in de bij dit besluit behorende
bijlage L De tot dit besluit behorende, gewaarmerkte, bescheiden treft u bijgevoegd aan.
Enige, voor de realisering van uw plan eveneens van belang zijnde punten, zijn als opmerking ook op
de bijlage aangegeven.
Voor inlichtingen kunt u tussen 9 en 14 uur contact opnemen met het Bouw- en Woningtoezicht.
Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Almere,
namens hen,
hpt hoofd vao de afdeling Bouw- en Woningtoezicht,

' Schroten.

ovbb06

Postbus 200

Telefoon 036 53 99 911

1300 AE Almere

Fax

036 53 99 912

Gemeente Almere
Ons kenmerk

Bladnummer

981291

2

Tegen dit besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van Almere,
postbus 200, 1300 AE Almere. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, de naam en het adres van de indiener bevatten, zijn
voorzien van een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan.
Als u een bezwaarschrift indient bestaat ook de mogelijkheid om aan de President van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle
(t.a.v. Afdeling voorlopige voorzieningen, postbus 10067, 8000 GB Zwolle) een voorlopige voorziening te vragen. Een
afschrift van het bestreden besluit moet dan zijn bijgevoegd. Van degene die een verzoek om voorlopige voorziening indient
wordt een griffierecht geheven van fl 210,00 of fl 420,00. Bepaalde on- of minvermogenden kunnen vrijstelling of
vermindering van het griffierecht krijgen.

Bijlage I behorend bij de bouwverguiming nr 981291

Biz. 1

I^

VOORWAARDEN:
1.
2.

Het bouwwerk moet worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het Bouwbesluit
en overeenkomstig de bepalingen van de bouwverordening van de gemeente Almere.
Uiterlijk twee dagen voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden dient het
bouwregistratieformulier als bedoeld in artikel 8, derde lid, onderdeel c, sub 3 tot en met 5,
van de Woningwet bij het Bouw- en Woningtoezicht te zijn ingediend (art. 56 Woningwet).

OPMERKINGEN:
Bij het verlenen van deze vergunning is geen rekening gehouden met eventuele andere
vergunningen of toestemmingen voor dit plan (bv. reclame-, uitrit-, drank- en horecavergunning of
privaatrechtelijke toestemming). Als de realisering of het gebruik van het plan slechts plaats kan
vinden indien ook andere vergunningen en/of toestemmingen nodig zijn, adviseren wij u met de
realisering te wachten totdat daarover is beslist.
Aan het verkrijgen van een bouwvergunning kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van
aspecten van privaatrechtelijke aard dan wel andere vergunningen.
De belanghebbende wordt er op gewezen, dat de bouwvergunning kan worden ingetrokken, indien:
a.
blijkt dat de verguiming ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
b.
binnen zesentwintig weken na dagtekening van de bouwvergurming geen begin met de
werkzaamheden is gemaakt of de werkzaamheden zich in dat tijdvak hebben beperkt tot
sloop- of grondwerken of tot werkzaamheden van voorbereidende aard;
c.
de werkzaamheden langer dan zesentwintig weken hebben stilgelegen;
d.
blijkt dat de houder niet heeft voldaan aan een voorwaarde verbonden aan de verguiming.
e.
de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt;
Het beeindigen van de werkzaamheden dient uiterlijk op de dag van beeindiging schriftelijk aan het
Bouw- en Woningtoezicht te worden gemeld, met gebruikmaking van bijgevoegd formulier.
Het is verboden een bouwwerk dat niet gereedgemeld is in gebruik te nemen.

^?
Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Milieu

Gemeente Almere

Uw brief van

Q 2 JUN11993

Contactpersoon

Ons kenmerk

Doorkiesnummer

991073

036-5399719

Bijlage(n)

Faxnummer afdeling

Stichting Achk De Paviljoens

036-5399933
Dawm

Odeonstraat 3

31-05-1999

1325 AL ALMERE

Onderwerp

ontvangstbevestiging bouwaanvraag.

Geachte heer/mevrouw,

-

Uw aanvraag om bouwvergunning is op 25-05-1999 door ons ontvangen en geregistreerd onder ons
kenmerk 991073. Bij verdere correspondentie wordt u verzocht dit nummer te vermelden.
Uw aanvraag wordt eerst beoordeeld op juistheid en op volledigheid van de bescheiden. Daarna wordt
het bouwplan getoetst aan de bepalingen van het bestemmingsplan, het Bouwbesluit, de
bouwverordening en aan de redelijke eisen van welstand. Zonodig wordt uw aanvraag beschouwd als
een verzoek om vrijstelling van de bepalingen van het bestemmingsplan.
Voorzover nodig stellen wij u tussentijds schriftelijk op de hoogte van onze bevindingen.
Voor inlichtingen of als uw gegevens hierboven niet juist zijn vermeld dan kunt u tussen 9 en 14 uur
contact op nemen met het Bouw- en Woningtoezicht, telefoon 036 - 539 97 19.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Almere,
namens hen,
/^ het hoofd van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht,

ovbob3

Postbus 200

Telefoon 036 53 99 911

1300 A E Almere

Fax

036 53 99 912

