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Bijlage(n) 

Geachte heer Van der Kallen, 

In uw brief van 24 juli jl. heeft u uw zorgen geuit over de expositie van kunstenaar L. Schönbeck in het Markiezenhof. 

Graag beantwoorden wij uw brief als volgt. 

Uw raadsfractie is direct na het ontvangen van signalen over zorgen en onrust over de expositie per mail d.d. 24 juli 

geïnformeerd door portefeuillehouder, wethouder Arjan van der Weegen. 

Zoals u al via het mailbericht bent geïnformeerd, is het idee van de kunstenaar L. Schönbeck ontstaan vanuit het 

opruimen van zwerfvuil en het recyclen van afval om er vervolgens iets moois van te maken. Gaandeweg is deze intentie 

omgevormd tot het maken van een symbool, juist als blijk van medeleven voor de medewerkers van Philip Morris. 

De officiële opening van de expositie heeft d.d. 25 juli plaatsgevonden en loopt goed. Nadat er publicaties in de media 

zijn verschenen over de intentie van de kunstenaar, heeft de gemeente Bergen op Zoom geen negatieve reacties meer 

ontvangen. 

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw A. Vrijenhoek, 

afdelingsmanager Stedelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 0164 - 277 657. 
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