Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Heerhugowaard
Postbus 390
1700AJ Heerhugowaard
Heerhugowaard, 6 mei 2021
Onderwerp: Huisvesting Kunstkerk Heerhugowaard
Geacht College,
Recent hebben we bericht ontvangen van het College van Kerkrentmeester van de Protestantse
gemeente te Heerhugowaard dat zij de afgesloten huurovereenkomst met ons beëindigt per 31
oktober 2021.
In een reactie van ons naar het College van Kerkrentmeester hebben we een appel gedaan om de
eerder mondeling overeengekomen datum van 31 december 2021 aan te houden.
Er resteren voor ons 5 à 6 maanden om vervangende huisvesting te zoeken voor de uitgebreide
collectie van onze kunstuitleen en ruimtes voor workshops e.d. te vinden.
Hier doet zich onmiddellijk het probleem voor dat onze stichting een beperkt budget heeft voor
huisvesting. We kunnen niet zonder steun een object huren of kopen waar we onze activiteiten voort
kunnen zetten.
De activiteiten die vanuit de Kunstkerk worden georganiseerd zijn veelomvattend en kunnen moeilijk in
een paar zinnen worden samengevat. Om toch een idee te geven een kleine opsomming:
- er wordt kunst uitgeleend,
- er worden workshops en lezingen georganiseerd,
- kunstgeschiedenis lessen gegeven
- wisselende exposities gegeven van lokale kunstenaars
- bezoek van scholen om kennis te maken met kunst
- organisatie van evenementen zoals o.a. de Atelier- en Kunstroute, de Kunstmarkt etc.
De activiteiten van de Kunstkerk kunnen samengevat worden met de zin “het verbinden van kunst en
cultuur met en in de lokale samenleving.”
Graag willen we deze maatschappelijke en sociaal belangrijke activiteiten t.b.v. de gemeente
Heerhugowaard en niet te vergeten de nieuwe gemeente Dijk en Waard continueren.
Zonder uw hulp dreigt dat in gevaar te komen. Immers, onze begroting laat een zoektocht op de
commerciële vastgoedmarkt niet toe. Wij zullen het moeten vinden in de maatschappelijke hoek.
Hiervoor hebben wij uw steun nodig.
We verzoeken u dan ook vriendelijk doch dringend om ons te helpen om op korte termijn adequate
huisvesting te vinden.
Met spanning zien wij uw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur Stichting Artotheek Heerhugowaard,
Albert Dekker - voorzitter
i.a.a. Leden van de Gemeenteraad
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