
Beste Jaap en Ronald, 
 
Even een geluid van mijn kant op deze prachtige zonnige dag. De gesprekken van afgelopen 
woensdag spelen door mijn hoofd en ik probeer één en ander een plaatsje te geven en verder 
te ontwikkelen.  
 
Tevens probeer ik de argumenten van de verschillende partijen mee te nemen in de 
ontwikkeling naar een sterk ‘eind resultaat’. Het viel mij op en verbaasde mij enigszins, dat 
de meningen zo verdeeld waren en soms bijna haaks op elkaar stonden. Dit maakt me iets 
minder vrij en geremder in mijn ideeën. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat wanneer we nu 
veel tijd en energie in de realisatie van het werk stoppen, er op het bouwmoment van alles 
geweigerd wordt. Ik voel er zelf ook niet veel voor om iedere stap te moeten verantwoorden 
voor realisatie aan PWN zoals eerder ter sprake kwam. 
 
Wanneer de argumenten van PWN bij mij bekend waren toen ik mijn plan maakte, had ik 
waarschijnlijk voor een heel andere aanpak gekozen. Maar ik zie de uitdaging in de 
opgeworpen onmogelijkheid dus volle kracht vooruit! 
 
Communicatie is erg belangrijk dus ik wil graag exact weten wat de omstandigheden zijn 
waarmee ik het werk kan realiseren? Dit om misverstanden te voorkomen. 
 
Enkele vragen: 
 
Ik hoorde eerder dat er een budget is van …… (is dit nog steeds zo?), hoe gaat het in zijn 
werk wanneer er betalingen moeten worden gedaan?  
 
Wanneer ik mensen benader kan ik jullie (of  één van jullie, wie?) daar dan in betrekken als 
contactpersoon om mijn vraag kracht bij te zetten? (telefoonnummers, e-mail) 
 
Misschien staan we in sommige gevallen sterker als de Stichting Beeldende Kunst 
Manifestatie Heemskerk een beroep doet op een aangename prijs/sponsoring van een bedrijf 
dan wanneer ik dat op persoonlijke titel doe, hoe staan jullie daarin? 
 
De vraag is eerder gesteld maar ik wil graag een naam, wie ik bij de gemeente Heemskerk het 
beste kan aanspreken wanneer het gaat om de aanplakborden van de verkiezingen? (enige 
haast is geboden, verkiezingen 9 juni) Ik wil ook geen slapende honden wakker maken. (naam 
verantwoordelijke persoon kunst en cultuur?) Misschien heeft de gemeente ook bouwhekken, 
weten ze hoe ik aan een plasticcontainer of glasbak kan komen. (plasticcontainer heeft mijn 
voorkeur) Misschien is Thea of de ‘oud’ burgervader een insider die wat klaar speelt bij de 
gemeente? 
 
Wanneer er contacten bij jullie bekend zijn uit eerdere samenwerking die van belang kunnen 
zijn hoor ik dat graag!? Op het gebied van bouwhekken met afschermzeil, schaftkeet, 
kuubskisten, kassa unit en alles waar ik nu niet aan denk etc. 
 
Er is gespoken over een boot en caravans, zijn contactpersonen daarvoor bij jullie bekent of 
10 juni bij de mannen van PWN? 
 
Ook was er bij de persbijeenkomst een voorstel wat ik niet helemaal heb meegekregen over 
radio uitzending vanaf het gebied? Kan één van jullie dat idee omschrijven? 



 
Blijft 10 juni 16.00 uur in de agenda staan als afspraak met PWN? 
 
Ik heb de afgelopen dagen wat onderzoek gedaan naar bedrijven in de regio die misschien een 
rol kunnen spelen:  
 
Kuubskisten in Assendelft (bekend bij Jaap?):  
 
http://link.marktplaats.nl/350612524  
 
Auto bedrijven: 
http://autotelegraaf.nl/autobedrijven/noord-holland/heemskerk/rijksstraatweg/ 
 
Bouwhekken, kassa unit: 
 
http://www.buko.nl/ (misschien een te groot bedrijf maar ze doen ook aan sponsering) 
 
Plastic bak: 
 
http://www.plasticheroes.nl/contact/contacts/name.php 
 
Dit voor nu, 
 
Groet! 
 
Edwin Stolk. 
 
 
 


