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Onderwerp Beeldend kunstwerk Waterrad

Beste omwonenden van het Waterrad,

Zoals u ongetwijfeld weet staat er al ruim anderhalf jaar een hekwerk om het beeldend kunstwerk
'Waterrad'van Hanshan Roebers. Ook draait het Waterrad geruime tijd niet meer, omdat het is vastgezet.

Het kunstwerk staat sinds 200ó langs het spoor in Poelgeest. Eind 2018 is een 8-jarig kind uit de wijk in het
Waterrad geklommen en bekneld geraakt. Met hulp van de brandweer is dit ongeval gelukkig goed

afgelopen. Dit was niet het eerste incident bij het waterrad. ln 2010 heeft een vergelijkbaar ongeluk
plaatsgevonden, waarna toen een aantal aanpassingen is gedaan om ongelukken in het vervolg te
voorkomen. Helaas is dat eind 2018 niet afdoende gebleken.

De gemeente is als eigenaar van het kunstwerk verantwoordelijk voor de veiligheid van haar inwoners.
Na het incident eind 2018 heeft de gemeente het Waterrad dan ook omwille van de veiligheid met hekken
afgezet. Ook heeft de gemeente een gerenommeerd bureau gevraagd om advies uit te brengen over de
veiligheidsrisico's. Helaas is de uitkomst dat ook met het nemen van ingrijpende maatregelen het niet uit te
sluiten valt dat er toch weer ongelukken kunnen gebeuren. Het Waterrad is dus niet veilig te maken voor
met name spelende kinderen.

Daarom is in overleg met en na akkoord van de kunstenaar besloten om het Waterrad te verwijderen. De
kunstenaar vond dat heel erg jammer en daarom hebben we naar een mogelijkheid gezocht om het
kunstwerk op een of andere manier toch te behouden. Dat is gelukt, met instemming van de kunstenaar. De
gemeente heeft een professioneel filmer gevraagd om het Waterrad en de totstandkoming van het werk te
laten verfilmen. Dit betekent dat er op korte termijn, na wat voorbereidende werkzaamheden op deze plek,

zal worden gefilmd in de wijk.
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Na de filmopnames zal de gemeente een sloopvergunning aanvragen en wordt het rad (na terinzagelegging

sloopvergunning en benodigde termijnen) door een aannemer gesloopt en verwijderd. Na de sloop herstelt

de gemeente het wandelpad, zodat buurtbewoners over enkele maanden weer gebruik kunnen maken van

het mooie wandelpad.

Met vriendelij ke groet,

M.E. Huizing

wethouder financiën, ruimtelijke ordening en cultuur

(

2/2


