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Graaf-van Zanten, KA de (Karin)

Van: Frederiks, JIM (Judith)
Verzonden: maandag 13 september 2021 17:26
Aan: kittykruger61; Sleeking, PH (Piet)
CC: Raadsgriffie; jdelijster.gl@gmail.com; necdetburakcin; cc.vanbenschop; davidtimmer; 

Frans-Bauke van der Meer; yaravanengelen
Onderwerp: RE: vragen voor bij sociaal tav atelierbeleid

Beste Kitty, 
 
Hartelijk dank voor je vragen. Hieronder vind je onze reactie op de vragen. 
 
1. Is er bekend hoeveel professionele kunstenaars er om dit moment geregistreerd staan en binnen welke 
disciplines?  
Bij het Beeldend Kunst Loket staan op dit moment iets meer dan 100 professionele beeldend kunstenaars en 
vormgevers geregistreerd.  
 
2. de 35.000 euro die nu worden is die per jaar of voor een aantal jaren? 
Zoals in de Cultuurnota is opgenomen, is er voor de periode van de nota (2020-2024) jaarlijks een bedrag van € 
35.000,-- beschikbaar.  
 
3. waaruit is de aangegeven kostpris van 50 euro per m2 samengesteld? 
De €50,- is de meterprijs per jaar. Elk jaar vindt er een indexering plaats.  
Deze prijs is exclusief de servicekosten (gas, water en licht). 
 
4. Wie hebben er zitting in de adviescommissie Beeldende Kunst en uit welke sectoren? 
- Bonnie Dumanaw. Curator en momenteel werkzaam bij het Mondriaan Fonds. Eerder werkte zij voor het Fonds 
voor de Creatieve Industrie en bij the Art of Impact, waar zij aanspreekpunt was voor de zes rijkscultuurfondsen 
voor cross-sectorale vragen.  
- Rune Peitersen. Heeft een internationale beeldende kunstpraktijk en is docent aan AKV| Sint Joost Academie. 
Oprichter en bestuurder van Platform BK.  
- Nils van Beek. Curator en werkzaam bij TAAK Amsterdam. Eerder werkte hij als curator voor SKOR en als docent bij 
AKV| Sint Joost Academie. 
 
Nils van Beek zal binnenkort vervangen worden door Meike Veldhuijsen. Zij is directeur van KOP Breda. Eerder 
werkte zij o.a. voor het Textielmuseum en als artistiek en zakelijkleider van Teekengenootschap Pictura. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
J. (Judith) Frederiks 
Beleidsadviseur Cultuur/Cultuurmakelaar 
 

 
________________________ 
 
Gemeente Dordrecht 
Spuiboulevard 300 
3311 GR DORDRECHT 
 Postbus 8, 3300 AA DORDRECHT 
 jim.frederiks@dordrecht.nl 
 (078) 770 3947 
  06 27597631 

werkzaam op maandag t/m vrijdag 
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Van: kitty kruger <kittykruger61@gmail.com>  
Verzonden: zondag 12 september 2021 20:49 
Aan: Frederiks, JIM (Judith) <jim.frederiks@dordrecht.nl>; Sleeking, PH (Piet) <PH.Sleeking@dordrecht.nl> 
CC: Raadsgriffie <Raadsgriffie@dordrecht.nl>; jdelijster.gl@gmail.com; necdetburakcin 
<necdetburakcin@hotmail.com>; cc.vanbenschop <cc.vanbenschop@hotmail.com>; davidtimmer 
<davidtimmer@hotmail.com>; Frans-Bauke van der Meer <f.b.vandermeer@essb.eur.nl>; yaravanengelen 
<yaravanengelen@live.nl> 
Onderwerp: vragen voor bij sociaal tav atelierbeleid 
 
Beste Judith en Piet, 
 
Een beetje aan de late kant, maar kunnen jullie misschien toch nog deze vragen beantwoorden?  De vragen 
zouden eerder verstuurd zijn, maar helaas bleek dit niet zo te zijn. 
 
1. Is er bekend hoeveel professionele kunstenaars er om dit moment geregistreerd staan en binnen welke 
disciplines? 
2. de 35.000 euro die nu worden is die per jaar of voor een aantal jaren? 
3. waaruit is de aangegeven kostpris van 50 euro per m2 samengesteld? 
4, Wie hebben er zitting in de adviescommissie Beeldende Kunst en uit welke sectoren? 
 
Vriendelijke groet van 
 
 
Kitty Kruger 
Fractievoorzitter  
GroenLinksDordrecht 

Volg mij op twitter: 
twitter.com @kittykruger@GL 

En check: 
www.dordrecht.groenlinks.nl 
www.facebook.com/GroenLinksDordrecht/ 


