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Raadsvraag 

 

 

Vergaderdatum : 08-04-2021 

Agendapunt : 5a 

Onderwerp : Locatie graffitimuur/-kunstwerk 

 

Vraag 

Beste wethouder Van der Heijden, 

 

Wij hadden het idee om een graffitikunstwerk te plaatsen in Best. U vond dat een goed idee en we zouden 

samen naar een goede plek zoeken. Hierover hebben we verder nagedacht, samen met Madelène, de 

cultuurcoach. We hebben zes plekken bedacht. Daarop hebben we gestemd en hieruit is het volgende 

gekomen: 

 

Onze grote nummer 1 is het tunneldek voor het station, bij de skateramp. We denken dan aan een deel op 

de grond, een deel op een muur en een deel op de skateramp. 

 

Verder hadden we als ideeën voor plekken: 

- bij de Mol (op de grond) 

- het viaduct bij de Salderes (tegen de muur) 

- aan de achterkant van het station (op een te plaatsen muur) 

- langs de Spoorweglaan (op de lange muur) 

- op het veld achter Todo (op een te plaatsen muur) 

 

Wat we belangrijk vinden voor een goede plek: 

- dat hij goed zichtbaar is 

- dat er veel mensen langskomen 

- dat er veel kinderen komen 

- dat er een bankje bij kan staan 

 

We willen aan u vragen of u deze plek goed vindt. Als dat zo is, dan kan Madelène gaan zoeken naar een 

kunstenaar. 

In een raadsvoorstel hebben we het in deze raadsvergadering ook alvast over thema’s voor het graffiti 

kunstwerk. 

 

 

 

 

 

Indiener 

 

De werkgroep Spelen 

Lieke Hermans, Linne Bielars, Mila Louwers, Rayan Appeldoorn, Tess Herps, Willem Janssen 
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Antwoord wethouder 

 

Wat super leuk dat jullie zo enthousiast aan de slag zijn gegaan en met een aantal plekken zijn gekomen 

waar een muurschildering zou kunnen komen. En daarvan dan ook nog een shortlist gemaakt, waarvan er 

één jullie voorkeur heeft! 

We willen als gemeente heel graag meewerken. De gemeente is alleen niet van alles eigenaar. ProRail is in 

ieder geval eigenaar van het tunneldek, dus daarmee is dan overleg nodig. We gaan in ieder geval van alle 

locaties kijken wie eigenaar is en dan laten we jullie dat weten. We blijven dus in overleg over de locatie, 

maar gaan zeker meewerken. Jullie kunnen dus al wel verder met het uitzoeken van een kunstenaar en een 

thema bepalen (dat staat ook al op de agenda, zag ik). 

We proberen jullie vóór 29 april antwoord te geven. Het duurt bij ProRail soms wel lang voordat je antwoord 

hebt. Maar we doen ons best! 
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