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JAARVERSLAG 2019 

Commissie Beeldende Kunst Steenwijkerland 

 

 

 

In 2019 hadden de volgende leden zitting in de commissie:  

  

Niko van der Klugt, voorzitter   

Bert Beltman, secretaris    

Dea Getreuer   

Ammie Elling   

Corina de Feijter, secretaris (2)  

Anneke Turkstra   

Annet Herkert 

Janny Mensen, notulist 

 

 

 

 Janny Mensen en Annet Herkert voegden zich in januari 2019 bij de CBK,  

als deskundige en belangstellende / kunstliefhebber. Annet Herket moest 

vanwege privé omstandigheden (december 2019) afscheid nemen van de 

CBK. Op afstand wordt zij nog met regelmaat om advies gevraagd. 

 

 Bert Beltman kon de werkzaamheden bij de CBK niet meer combineren nadat 

hij was gevraagd om in de gemeenteraad plaats te nemen (oktober 2019) 

namens de VVD. Een plek die hij zeer ambieerde en wij gunnen hem dat van 

harte. 

 

 De commissie vergaderde zeven maal dit jaar. Daarnaast waren er een groot 

aantal gesprekken, adviezen en onderzoeken met derden door de 

verschillende leden van de commissie op locatie.  

 

 

Een keer was de portefeuillehouder, wethouder Mevr. Trijn Jongman, op uitnodiging 

van de CBK bij de vergadering aanwezig. Twee maal was mevrouw Cora Vonk als 

adviserend beleidsambtenaar aanwezig.  

Verder werd de openbare commissievergadering bezocht door Ingeborg Sturre en 

Helma Siering (PopUpExpo’s), Jose Gaastra en Dennes Frikken. 

  



 

 
2 

 

 Afgegeven CBK adviezen 2019; 

 

 Steenwijk, Museumwand, samenvoeging van Stads-en Circusmuseum,  

Hildo Krop en Galerie Steenwijk 

 Willemsoord / Beeld Koning Willem II 

 Blokzijl / Lights in Blokzijl 

 PopUpExpo (informeel) 

 Kunstweek (informeel) 

 Kunst in de Kop / Lions 

 Hendrik Broert, Giethoorn 

 Beeld Evert van Benthem 

 Steenwijkerland, Herdenkingsbeeld / De Onderduiker 

 

Deze zijn als bijlage(n) op verzoek verkrijgbaar.  

Jose.gaastra@steenwijkerland.nl Beleidsmedewerker Kunst & Cultuur 

info@nikovanderklugt.nl Voorzitter CBK, Steenwijkerland 

 

 

 

 

 Herplaatsen Marktbank 

Een ons inziens veel te traag en moeizaam verlopen proces met heel veel 

onnodige communicatie problemen. Het was een harde les maar ontnam ook 

gelijk elke motivatie bij de CBK leden om met meer van dit soort ideeën te 

komen. Na een openbare selectie via PB zijn er 6 locaties uitgekomen. De 

CBK heeft deze locaties bezocht en uiteindelijk een selectie gemaakt van 3. 

Publieke online stemming was in december, uitslag begin 2020. 

Hopelijk snel daarna herplaatsing bank. 

 

 

 

 CBK Kunstlezingen, “Kunst in de Openbare Ruimte” 

Na de start van 3 lezingen in mei (Wouter Berns, juni (Mieke Conijn) en 

september (Paul de Kort) 2018 zijn deze vervolgd met  

2 lezingen in januari (Herman Lamers) en november (Erick de Lyon) 2019. 

De lezingen waren inhoudelijk een succes, het publiekbereik kon en moet 

groter. Er wordt gewerkt aan een tweede serie van 5 lezingen, aangeboden 

als 1 serie op 1 locatie en met een grotere marketing bereikbaarheid. 
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 Beeldenrubriek Opregte Steenwijker Courant  

Sinds medio 2015 verschijnt  meerdere keren per jaar een aflevering van de 

rubriek ‘Beelden in beeld in Steenwijkerland’ over bepaalde beelden in/buiten 

een van de kernen van Steenwijkerland. Het wordt geschreven door Dea 

Getreuer, CBK-lid. 

 

 Presentiegelden 2018: 

Deze waren in april/mei 2019 nog steeds niet uitbetaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens de Gemeentelijke Commissie Beeldende Kunst Steenwijkerland, CBK 

 

Niko van der Klugt 

Voorzitter CBK / 01.02.2020 

 


