
 

 
  
 RAADSVOORSTEL 

  
  

9. Kunstwerk Grote Markt te Nieuwleusen - RaadsVOORSTEL 

 status: B 
 
Agendapunt: 9 
Onderwerp: Kunstwerk Grote Markt te Nieuwleusen 
  
Commissie: 7-1-2008, nr. 11 
Raadsvoorstel: 18-12-2007, nr. 1169 
  
Portefeuillehouder : mw. G. Laarman-Hemstede                                     
Beleidsterrein: - Cultuur                                      
Programma: 6. Cultuur, sport en recreatie 
  
Ter inzage (o.m.) : - Twee foto's van het kunstwerk 
  
Informant: H. de Wilde 

 
E. h.dewilde@dalfsen.nl  
T. (0529) 488347 

 
Voorstel:
Een bedrag van € 40.000 beschikbaar stellen voor de aanschaf van het kunstwerk Noli Me Tangere; 
Dit bedrag te betalen uit het Fonds Beeldende Kunst
 
Inleiding:
Vastbouw BV vernieuwt in samenwerking met de gemeente het winkelgebied in Nieuwleusen Zuid. Dit 
bedrijf heeft het initiatief genomen tot de realisatie van een kunstwerk op de Grote Markt.  
Als gevolg hiervan besloten wij om het realiseren van dit kunstwerk te plaatsen op de prioriteitenlijst 
beeldende kunst.
 
Beleidskader en rol gemeente:
Het realiseren van kunst in de openbare ruimte is vastgesteld in de gemeentelijke cultuurnota. Wij stellen 
de prioriteitenlijst beeldende kunst vast, terwijl de raad per project een besluit neemt over het beschikbaar 
stellen van de financiële middelen. 
De kunstcommissie stelt met instemming van Vastbouw BV en het buurtcomité voor om het kunstwerk Noli 
Me Tangere van Luk van Soom aan te kopen. 
 De financiering van dit kunstwerk vindt plaats vanuit drie geldstromen, te weten vanuit Vastbouw BV, 
vanuit de exploitatie van het Centrumplan en vanuit het Fonds Beeldende Kunst.
 
Alternatieven:
Er zijn allerlei alternatieven denkbaar, maar de gemeentelijke kunstcommissie adviseert om het kunstwerk 
Noli Me Tangere aan te kopen.
 
Financieel kader:
De kosten van het kunstwerk zijn € 115.000. Bijkomende kosten zijn de fundering, aanpassing van de plek 
en bouwvergunning. 
De dekking van de kosten wordt verdeeld over drie partijen. 
Er wordt voorgesteld om € 40.000 beschikbaar te stellen uit het Fonds Beeldende Kunst. 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 


