
Open brief aan B en W en Gemeenteraad

Den Helder , 09-11-2015

Geachte politici,

Uit de pers hebben wij burgers mogen vernemen dat u voornemens bent om de vijf beelden

tegenover de voormalige schouwburg terug te geven aan de kunstenaar.

Wij ondergetekenden vinden dat geen goed idee.

Waar het de openbare ruimte betreft mogen wij er vanuit gaan, dat u uw eigen standpunt

op het gebied van participatie respecteert , en bij de bevolking peilt of deze beelden in de

gemeente kunnen worden herplaatst op een geschikte plek.

Er zijn al plekken door burgers genoemd die daarvoor in aanmerking kunnen komen:

Op de dijk: lopen van kop naar kop (op het stuk richting Land's End, of voor Huisduinen)

Langs de wandelroute naar de nieuwe schouwburg (die nog niet is gemarkeerd en veilig en

sfeervol verlicht)

ln het Timorpark, dicht bij water, bij elkaar.

ln het Julianapark op een van de open grasterreinen

Voor het station, in het kader van de "maritieme ontvangst" die de bezoeker volgens het

stadsdebat gaat worden geboden, met een kleine, voor kinderen speelse, waterpartij erbij,

bv. een kade.

Ondergetekenden gaan er vanuit dat u dit punt in uw Raad serieus neemt en bespreekt.

Hoogachtend,

K.H. Selie

Boerhaavestraat 23
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