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JAARVERSLAG 2020 

Commissie Beeldende Kunst Steenwijkerland 

 

 

 

In 2020 hadden de volgende leden zitting in de commissie:  

  

Niko van der Klugt, voorzitter   

Corina de Feijter, secretaris 

Dea Getreuer   

Ammie Elling   

Anneke Turkstra   

Janny Mensen, notulist 

 

 

 

Met instemming van de commissie zijn Corina de Feijter en Anneke Turkstra hun 

tweede termijn ingegaan. 

 

 

De commissie vergaderde drie maal dit jaar. Vanwege Covid19 kon er niet meer 

fysiek vergaderd worden. Wel is het onderling contact altijd gebleven middels zoom, 

mail en telefoon. Ook het contact met de beleidsmedewerker(s) Kunst & Cultuur, 

Jose Gaastra en Dennes Frikken is in stand gehouden. 

Zoom overleg is er geweest met Dennes Frikken (cultuurvisie) en Rob Olde Korte 

(projectleider) betreffende het Ambitiedocument. 

 

 

Eenmaal werd de vergadering bezocht door Jose Gaastra,  

beleidsmedewerker Kunst & Cultuur. 
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 Afgegeven CBK adviezen 2020; 

 

 Beeld Hildo Krop / De Schipper / Promotiefilm 

 Het Wilde oog / Erfgoed project 

 (concept) Visie beleid Kunst in de Openbare Ruimte 

 Politieke markt / inspreken betreffende Landmarks project / Erick de Lyon 

 

 

Deze zijn als bijlage(n) op verzoek verkrijgbaar.  

Jose.gaastra@steenwijkerland.nl Beleidsmedewerker Cultuur 

info@nikovanderklugt.nl Voorzitter CBK, Steenwijkerland 

 

 

 

 Project Jongerengemeenteraad 

De jongerengemeenteraadsvergadering is een simulatie van een 

raadsvergadering waarin de ‘fracties’ de projectvoorstellen presenteren en met 

elkaar in debat gaan. Tijdens de vergadering lobbyen de jongeren voor een 

meerderheid van stemmen. Het projectvoorstel van de winnaar wordt echt 

uitgevoerd. De gemeente stelt € 1.250,00 beschikbaar voor het winnende 

project. Het panel van deskundigen bestaat uit: Jose Gaastra en Dennes 

Frikken, gemeente Steenwijkerland, Gerrit Jan Rutgers van Scala, Niko van 

der Klugt, voorzitter commissie beeldende kunst, Marieke van Vliet, lerares 

kunst en cultuur CSG Eekeringe. 

 

 

 Herplaatsen Marktbank 2.1 

Het Idee van CBK lid Corina Feijter om de marktbank na de renovatie van het 

marktplein niet in het Depot te doen belanden, maar een herbestemming te 

vinden, vond alleen maar positieve bijval. 

Het hele proces heeft naar de mening van de CBK veel te lang geduurd. 

Van eerste idee tot plaatsing, ruim een jaar. 

Dat is niet ten goede gekomen aan de motivatie om dit soort projecten aan te 

pakken. De communicatie rondom het project was ronduit slecht, de online 

stemming is hopeloos fout gelopen, de berichtgeving daarover niet goed. 

Door uit te gaan van de unieke (online) stemmen die zijn uitgebracht is de 

bank uiteindelijk op het Woldplein, Steenwijkerwold geplaatst. Een prachtige 

plek waar de bewoners, CBK en de Gemeente blij mee zijn. 
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 CBK Kunstlezingen, “Kunst in de Openbare Ruimte” 

De CBK heeft contact gezocht met Rabo Theater De Meenthe, Han Evers 

voor een samenwerking betreffende een nieuwe serie lezingen. 

Nadat de CBK een longlist heeft opgesteld zijn daar uiteindelijk 5 kunstenaars 

uit gekozen. Eind mei waren alle lezingen vastgelegd voor 2020/2021.  

5 gerenommeerde nationaal-internationaal bekende kunstenaars, Theo 

Jansen, Maarten de Reus, Giny Vos, Bruno Doedens en Marijke de Goey. 

Alleen de eerste lezing met Theo Jansen / Strandbeesten heeft in september 

kunnen plaatsvinden. Inhoudelijk zeer interessant, fantastisch aimabel 

verteller en een grote publieksopkomst (87) in de moeilijke anderhalve meter 

samenleving. Het toont aan dat er genoeg belangstelling voor deze lezingen 

zijn. De rest van de lezingen is vanwege Covid19 verplaatst naar 2021. 

 

 

 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. 

 

 Verbouwing entree Gemeentehuis / fotowand / 3D 

Kunst in het Atrium. In het vooroverleg kwamen we tot het idee om de diverse 

fotoclubs uit Steenwijkerland uit te nodigen voor een wisselende expositie. 

Thema: de 4 jaargetijden. Dat moet na de verbouwing zijn beslag krijgen in 

2021. 

 

 

 Bruikleen overeenkomst uit kunstcollectie 

De CBK heeft altijd een voorkeur gehad voor het uitlenen van kunst uit de 

gemeentelijke kunstcollectie, na de exposities die deze daarmee heeft 

georganiseerd. Dat strandde altijd op vergunningen verzekeringen, 

verantwoordelijkheden etc. 

Nu heeft de gemeente een goede bruikleen overeenkomst afgesloten, 

daardoor kon er nu werk naar b.v. het Olde Maat Us in Giethoorn.  

De CBK is uiteraard positief gestemd over dit initiatief.  
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 Vacatures CBK 

In onderling overleg hebben we (CBK) besloten dat het goed zou zijn om 

vacatures te plaatsen voor nieuwe leden. Ondanks de uitmuntende 

samenstelling zoals deze al een paar jaar functioneert, wat blijkt omdat 5 van 

de 6 leden reeds in hun tweede termijn zitten, lijkt het ons toch goed nieuw 

bloed in ons midden te hebben. Temeer omdat de tweede termijn ook een 

einde heeft en men de huidige staat van de CBK wil waarborgen. 

De tekst was opgesteld en klaar voor publicatie, maar hebben dit naar een 

nader te bepalen tijdstip uitgesteld. Sollicitatiegesprekken zijn momenteel niet 

te voeren onder de huidige Covid19 regels. 

 

 

 

 

 

 

Namens de Gemeentelijke Commissie Beeldende Kunst Steenwijkerland, CBK 

 

Niko van der Klugt 

Voorzitter CBK / 25.01.2020 

 


