
 

 

Kunstopdracht ’s Heer Arendskerke 

Gemeente Goes roept belangstellende professionele kunstenaars op zich aan te melden voor de 
voorselectie van een te realiseren kunstobject in het dorp ’s Heer Arendskerke. 
 
De locatie 
Vanuit het dorpenplan ‘s-Heer Arendskerke is de wens naar voren gekomen om een kunstwerk in het 
dorp te realiseren. Het kunstwerk moet een herkenningspunt worden  bij een entree van het dorp op 
locatie “Oude Rijksweg, afslag Arendstraat”. 
 
Opdracht 

Het kunstwerk moet vanzelfsprekend in de omgeving passen en aan de volgende voorwaarden 
voldoen: 

Het kunstwerk: 

 kan uit één of meerdere objecten bestaan. Het hoofdobject wordt het herkenningspunt en 

komt op locatie “Oude Rijksweg, afslag Arendstraat”. Eventueel overige objecten zijn een 

onderdeel van het kunstwerk en hebben een relatie met het hoofdobject. Deze objecten 

kunnen op meerdere locaties in het dorp komen. 

 moet aansluiten bij het dorpskarakter (saamhorigheid). 

 legt een relatie met de (historische) omgeving. 

 moet worden uitgevoerd in een duurzaam, onderhoudsvriendelijk, vandalisme- en 

weersbestendig materiaal.  
 
De kunstenaar wordt gevraagd om, indien mogelijk, bij de totstandkoming van het kunstwerk, uit te 
gaan van een vorm van bewonersparticipatie van de bewoners.   
 
Budget 
Voor het kunstwerk is een bedrag van maximaal € 28.500,-- excl btw beschikbaar (inclusief alle 
bijkomende kosten, zoals plaatsing, vervoer, fundering- en materiaalkosten, honorarium).  
 
Procedure  
Kunstenaars die belangstelling hebben worden uitgenodigd te reageren door middel van het 
toezenden van hun documentatiemap op A4 formaat (voorzien van naam, adresgegevens en 
telefoonnummer) met voor deze opdracht relevant werk. Maximaal drie kunstenaars zullen worden 
geselecteerd voor het maken van een schetsontwerp. Per schetsontwerp is een vergoeding van  
€ 1.000,-- excl BTW beschikbaar. 
Op basis van de schetsontwerpen maakt de selectiecommissie een definitieve keuze voor een 
kunstwerk. 

Na afloop van de selectieprocedure wordt de documentatie geretourneerd. 

 
Aanmeldingen voorzien van uw motivatie, cv en documentatie kunnen worden gezonden naar:  
Gemeente Goes  

Afdeling Samenleving t.a.v. Miranda Loeve 

Postbus 2118  

4460 MC Goes 

Email: m.loeve@goes.nl 
 
Uw sollicitatie naar de kunstopdracht dient uiterlijk 1 november 2014 te zijn ontvangen. 

 

 


