Artikel 34 vragen: Oude pomp in de Nieuwstraat

De pomp is weggehaald omdat deze flink is beschadigd en de scherpe randen kunnen
mensen bezeren. Wethouder Verhage heeft dit schriftelijk aan de VVD gemeld.
De pomp is opgeslagen door de gemeente.
De VVD is bezorgd om de pomp. Komt de pomp terug in de Nieuwstraat? De gemeente, en
ook haar inwoners, zouden zuinig moeten zijn op het Cultureel Erfgoed.
De pomp stond oorspronkelijk op de binnenplaats van het oude gasthuis aan de
Hellebardierstraat.
Vragen:
1.
2.
3.
4.
5.

De pomp is opgeslagen. Kunt u een opgave doen van de kosten als de pomp moet
worden gerestaureerd? Graag uitleg.
De gemeente heeft helaas geen pot met geld. Maar is er geld gereserveerd voor
(achterstallig) onderhoud van Cultureel Erfgoed? Graag uitleg.
De pomp is onderdeel van een stadswandeling van het MuZEEum. Wellicht is het
mogelijk om e.e.a. in overleg met het MuZEEum te regelen? Hoe kijkt u hier tegenaan?
Natuurlijk is het mogelijk om via crowdfunding geld in te zamelen. Kan de gemeente
hierin meedenken? Graag uitleg.
Volgens het artikel in de PZC d.d. 19/9/18 "Zuinig zijn op kunst in openbare ruimte" is
er een onderhoudsfonds voor kunst van 35 mille. Is er ook geld beschikbaar uit dit
fonds voor een Cultureel (kunst)object als deze pomp? Graag uitleg.
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beantwoording schriftelijke vragen artikel 34fractie VVD inzake oude pomp in de Nieuwstraat
Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.
Uw inleiding
De pomp is weggehaald omdat deze flink is beschadigd en de scherpe randen kunnen
mensen bezeren. Wethouder Verhage heeft dit schriftelijk aan de VVD gemeld.
De pomp is opgeslagen door de gemeente. De VVD is bezorgd om de pomp. Komt de pomp
terug in de Nieuwstraat? De gemeente, en ook haar inwoners, zouden zuinig moeten zijn op
het Cultureel Erfgoed. De pomp stond oorspronkelijk op de binnenplaats van het oude
gasthuis aan de Hellebardierstraat.
Vraag 1
De pomp is opgeslagen. Kunt u een opgave doen van de kosten als de pomp moet
worden gerestaureerd? Graag uitleg.
Ons antwoord
De kosten voor het herstel, coaten en plaatsen (inclusief sokkel) van de pomp bedragen
€1.500,-- (exclusief BTW).
Vraag 2
De gemeente heeft helaas geen pot met geld. Maar is er geld gereserveerd voor
(achterstallig) onderhoud van Cultureel Erfgoed? Graag uitleg.
Ons antwoord
De kosten die verband houden met herstel en terugplaatsing kunnen worden betaald uit het
budget kunst en objecten openbare ruimte.
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Vraag 3
De pomp is onderdeel van een stadswandeling van het MuZEEum. Wellicht is het
mogelijk om e.e.a. in overleg met het MuZEEum te regelen? Hoe kijkt u hier tegenaan?
Ons antwoord
Wij hebben geen aanleiding om ten aanzien van dit onderwerp met het MuZEEum in overleg
te treden.
Vraag 4
Natuurlijk is het mogelijk om via crowdfunding geld in te zamelen. Kan de gemeente
hierin meedenken? Graag uitleg.
Ons antwoord
Gelet op het antwoord op vraag 2 is de inzet van crowdfunding niet nodig.
Vraag 5
Volgens het artikel in de PZC d.d. 19/9/18 "Zuinig zijn op kunst in openbare ruimte" is
er een onderhoudsfonds voor kunst van 35 mille. Is er ook geld beschikbaar uit dit
fonds voor een Cultureel (kunst)object als deze pomp? Graag uitleg.
Ons antwoord
Zie ons antwoord op vraag 2.
Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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