
Van: <                >
Verzonden: maandag 15 oktober 2018 21:11
Aan: Johan van Straalen <J.v.Straalen@ridderkerk.nl>
Onderwerp: Fwd: Kunst in Ridderkerk

Geachte heer Van Straalen,

deze brief heb ik gestuurd naar B en W, maar ik zou ook graag willen, dat het bij de raad 
terechtkomt.

Wilt u daar voor zorgen?

Met vriendelijk groet,

Ellie Smelik-Damsteeg

---------- Forwarded message ---------
From: Ellie Smelik <                >
Date: za 13 okt. 2018 om 23:53
Subject: Kunst in Ridderkerk
To: <burgemeester@ridderkerk.nl>

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Ridderkerk
Betreft: Kunst in Ridderkerk

Geacht college,

allereerst wil ik benadrukken, dat ik elke aankoop van kunst in de gemeente Ridderkerk van 
harte toejuich.

Met verbazing las ik het artikel in De Combinatie over de nieuwe aankoop voor het 
Koningsplein en het daarmee genoemde bedrag.

Mij is, als kunstenaar en lid van de Kunstroute Ridderkerk altijd gezegd, dat er nauwelijks 
geld wordt vrijgemaakt voor aanschaf van kunst.
Er staat nu al vier jaar een object van mij in de trouwzaal, dat ik in bruikleen heb gegeven, 
omdat er geen geld voor aankoop is.

Ik zou het op prijs stellen, als er ook eens naar de kunstenaars uit eigen dorp wordt gekeken.
Vorig jaar hebben wij als Kunstroute Ridderkerk in het gemeentehuis een gezamenlijke 
expositie gehad  met als thema Ridderkerk en Sint Joris.
Er zijn prachtige werken gemaakt, maar bij mijn weten is er door de gemeente niet één 
aangekocht. 
Ter illustratie: zelfs als de gehele expositie zou zijn aangekocht, dit nog maar een fractie zou 
zijn geweest van wat nu voor het kunstwerk  wordt neergeteld.

Erger nog: wij hebben een speciale openingsavond van de genoemde expositie gehad, speciaal 
voor gemeenteraadsleden, voorafgaand aan de raadvergadering.
Er is welgeteld één raadslid geweest. Bedankt mevrouw Kayadoe!

Ik hoop, dat er voortaan meer aandacht gaat naar  kunstenaars uit Ridderkerk.

Ellie Smelik Damsteeg,                                 
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