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Geachte leden van de Raad, 

 

Het lid van de Raad, dhr. S. Smit, heeft ons bij brief van 28 september vragen gesteld. Deze brief heeft de 

volgende inhoud: 

 

Graag vraagt D66 wederom aandacht om openbare kunst in te zetten voor de inclusieve samenleving. Eerst 

even een terugblik. 

Ten eerste. Tijdens de raadsvergadering van 4 november 2019 heeft D66 aandacht gevraagd voor de 

inclusieve samenleving, bijvoorbeeld door de openbare discussie rond diversiteit te voeden middels 

openbare kunstuiting. Om samen met kunstenaars hieraan een structurele invulling te geven. De wethouder 

heeft in zijn beantwoording toentertijd toegezegd dit op termijn, zijnde “de eerste helft van volgend jaar” op te 

pakken, in deze dus half 2020. 

Tot op heden hebben wij nog geen resultaat hierover vernomen. 

Ten tweede. In juni 2020 heeft de raad de motie “Alkmaarse gemeentegesprekken over racisme en 

discriminatie” aangenomen. 

Uit uw afdoeningsdocument van 28-08-2020: “Wij staan voor een inclusieve samenleving; een gemeente 

waar niemand wordt uitgesloten. ……. Wij vinden dat wij als lokale overheid een belangrijke rol hebben om 

mensen onbevangen en respectvol tegemoet te treden …..Vanaf oktober 2020 organiseert de gemeente 

samen met andere partijen breed opgezette gesprekken over discriminatie en racisme.” 

D66 stelt vast dat het college aandacht heeft voor diversiteit en de inclusieve samenleving. Juist samen met 

de bestaande aandacht voor racisme gesprekken, ziet D66 meerwaarde door openbare kunst in te zetten 

om structureel aandacht te vragen voor het onderwerp diversiteit en de inclusieve samenleving. Het zal ook 

extra aandacht geven aan de door u te organiseren stadsgesprekken. Gesprekken en kunst, beiden zullen 

elkaar versterken. Kunst heeft zeggingskracht, kunst roept vragen op, kunst zal het debat stimuleren, kunst 

verbindt. 

Er zijn vast al wat ideeën. Toch ter inspiratie nog twee ideeën die mogelijk uit te voeren zijn. De één relatief 

eenvoudig op korte termijn, de ander vraagt meer voorbereiding. In de bijlage vindt u een korte omschrijving. 

 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 42 van het Reglement van Orde voor vergaderingen van de raad, 

beantwoorden wij de gestelde vragen als volgt. 



 
 
   
(blz. 2 )   
 
 
1. Is het college het met D66 eens dat de samenleving steeds meer behoefte heeft om elkaar te leren 

kennen, vooroordelen los te kunnen laten en een openheid naar diversiteit van wereldbeelden te ontwikkelen 

en hiervoor structureel aandacht aan te geven onder andere door gebruik te maken van de openbare ruimte. 

Dit omdat juist de openbare ruimte de meest toegankelijke plek is voor ontmoetingen. 

Beantwoording: 

Het college onderschrijft het belang van onderlinge ontmoeting, elkaar leren kennen en het aanpakken van 

tegenstellingen. Deze ambities zijn vastgelegd in De Alkmaarse Diversiteitsagenda 2018-2021. 

Verschillende omgevingen lenen zich hiervoor, de openbare ruimte is er daar ook een van.  

 

2. Is het college inmiddels in gesprek met kunstenaars om kunst in de openbare ruimte in te zetten om 

steeds aandacht te vragen voor diversiteit en de inclusieve samenleving. Zo ja wat is hiervan het resultaat. 

Zo nee, wordt het overleg dan op korte termijn georganiseerd. 

Beantwoording: 

Wij vinden het belangrijk om in de openbare buitenruimte de aandacht te vestigen op diversiteit en de 
inclusieve samenleving. Bij toekomstige kunstprojecten in de openbare ruimte, vragen we de kunstenaars 
om aandacht te hebben voor beide thema's en deze waar mogelijk te verwerken in de kunstuitingen. Beide 
thema’s krijgen bovendien een plaats in onze Cultuur beleidsnota 2022–2026. Verder wordt er in het kader 
van de gemeentegesprekken over racisme en discriminatie een campagne voorbereid waarin gebruik wordt 
gemaakt van foto’s van personen die discriminatie ervaren. Deze worden getoond in de openbare ruimte. De 
ervaringen van deze personen worden via andere media toegankelijk gemaakt.  
 

3. Is het college bereid om de in de bijlage genoemde voorbeelden nader uit te werken, of zich hierdoor 

te laten inspireren, hiervoor gesprekken aan te gaan met kunstenaars en culturele instellingen en te 

faciliteren bij de uitvoering? Graag motiveren.  

Beantwoording: 

Zie antwoord 2. De daar genoemde campagne heeft veel overeenkomsten met het tweede voorbeeld 

‘Alkmaarse dialogen’ dat u in de bijlage beschrijft. 

 

4. Is het college bereid om anderszins de openbare ruimte te gebruiken om aandacht te vragen voor 

het vraagstuk diversiteit? Zo ja hoe en wanneer. Graag motiveren. 

Beantwoording: 

Waar zich (feitelijk en financieel) haalbare kansen voordoen, maakt het college gebruik van de openbare 

ruimte om aandacht voor diversiteit en inclusie te vragen. Dit gebeurt al met het regenboogzebrapad en de 

genderinclusieve voetgangersoversteeklichten. Ook voor andere initiatieven waarbij gebruik wordt gemaakt 

van de openbare ruimte om aandacht te vragen voor diversiteit en inclusie staat het college open. 

Voorbeelden die het college al van harte ondersteunt zijn de jaarlijkse Alkmaarse Fakkeltocht en de Alkmaar 

Pride. 

 

 

Hoogachtend,  

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar, 

 

 

E.G.M. Roemer, burgemeester.     F. Romkema, loco-secretaris. 

 

 

 

 

 


