‘Red het tegeltableau’? Graag!
Haag Wonen staat voor goed onderhouden en betaalbare woningen voor haar huurders. Daar
zetten we ons maatschappelijk kapitaal voor in. We kunnen onze euro maar één keer uitgeven.
Dus maken we zorgvuldige keuzes.
We zijn al geruime tijd bezig met het kunstwerk aan de gevel van het slooppand aan de Van
Dijckstraat. In deze Haags Wonen vertellen we hier graag meer over.

Voorgeschiedenis
Ongeveer tweeëneenhalf jaar geleden heeft Haag Wonen aan de kunstenares Berry Holslag verteld
dat we de woningen aan de Van Dijckstraat gingen slopen. Dit betekende dat het tegeltableau
Reconstructie Teniersstraat zou verdwijnen. Een aantal maanden geleden heeft mevrouw Holslag
aan Haag Wonen gevraagd of wij bereid waren verplaatsing van het kunstwerk te betalen.
We hebben uitgezocht wat dit zou kosten: zeker een bedrag van € 30.000 voor alleen al het
verwijderen. Zonder de garantie dat de tegels onbeschadigd blijven. Hoewel we natuurlijk graag
meewerken aan het behoud van het werk, krijgen bij onze investeringen de woningen van onze
huurders meer prioriteit.
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Zelf mogelijke samenwerking opgezocht
Wij erkennen natuurlijk de waarde van dit kunstwerk. Daarom hebben wij – na ons contact met
mevrouw Holslag – zelf onder andere stichting Stroom benaderd. Wij vroegen hen of zij bereid
waren het kunstwerk te (laten) verwijderen en op te slaan - voor eigen kosten en risico. Helaas
leidde ook dit niet tot een oplossing.

Roep om behoud
Inmiddels zijn de sloopwerkzaamheden aan de Van Dijckstraat gestart. En blijken nu toch diverse
partijen zich hard te willen maken voor behoud van het tegeltableau. Via de kranten, radio en tv
groeit de roep het kunstwerk Reconstructie Teniersstraat alsnog te redden. Wij vinden het jammer
dat deze actie pas zo laat op gang is gekomen.
Sloop tijdelijk opgeschort
Haag Wonen is bereid tot 10 maart de sloop uit te stellen van het gedeelte waarop het kunstwerk
is bevestigd. We willen echter duidelijk stellen dat dit niet te lang mag duren. Het stilleggen van de
sloop kost ook geld. Geld dat wij zoals gezegd aanwenden voor ons doel: voorzien in passende
woningen voor onze huurders.
Wie meldt zich?
Is er een instantie die zich binnen de komende week wil melden om te praten over financiering en
werkwijze om Reconstructie Teniersstraat te verwijderen en op te slaan? Dan houdt Haag Wonen
zich van harte aanbevolen.
Wij werken graag mee aan het behoud van dit werk – maar niet voor rekening van onze huurders.
Met vriendelijke groet,
Haag Wonen
Karin van Dreven
directeur-bestuurder Haag Wonen

Haags Wonen: nieuws van Haag Wonen
In de e-mailnieuwsbrief Haags Wonen
bespreken we als woningcorporatie Haag
Wonen actuele onderwerpen, binnen de kaders
van ons ondernemingsplan 2010-2014. Wat is
de status van onze projecten? Hoe werken we
samen met andere partijen? En wat is ons
standpunt ten aanzien van ontwikkelingen in de
stad en nieuwe wet- en regelgeving?

Eerdere Haags Wonen-nieuwsbrieven
behandelden onder meer de thema's:
Jaaroverzicht 2013
Haag Wonen formeert rondom huurders
Onderhoud in de Schilderswijk

De e-mailnieuwsbrief Haags Wonen wordt verstuurd aan belanghouders van Haag Wonen. Onder
andere het college en de gemeenteraad. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een email met uw naam, functie, organisatie, telefoonnummer en e-mailadres naar
e.clason@haagwonen.nl.

