
Tijdlijn De Polderpioniers - Steller: Gert-Jan Hakkers - Datum: 5 januari 2021  
 

Nr Acties Datum  
 

1 Ambtelijk overleg bewoners Heuvelpark met de projectleider herinrichting Helling / De Noord over de groeninvulling  
De Helling / De Noord waar onder andere het beeldhouwwerk De Polderpioniers ter sprake komt  

15 januari  2020  

2 Verzoek van bewoners van het Heuvelpark aan de wethouder Kunst en Cultuur om De Polderpioniers aan de Helling te 
plaatsen 

31 maart 2020  

3 Verzoek van de wethouder Kunst en Cultuur aan de projectleider herinrichting Helling / De Noord om de wensen van de 
bewoners van het Heuvelpark mee te nemen bij de plaatsing van De Polderpioniers, daarbij ook rekening houdend met de 
uitkomsten van de peiling van De Drontenaar. 

1 april 2020  

4 Ambtelijke afstemming door de projectleider herinrichting Helling / De Noord met de kunstenaar van De Polderpioniers  29 april 2020  

5 Plaatsing van De Polderpioniers aan De Helling in opdracht van de projectleider herinrichting Helling / De Noord    6 mei 2020  

6 Petitie over De Polderpioniers met het verzoek tot plaatsing aan De Noord wordt aangeboden aan het college  2 oktober 2020 

7 Navraag initiatiefnemer en kunstenaar en raadpleging van het archief om eerdere afspraken uit het verleden voor de 
locatiekeuze in kaart te brengen 

oktober 2020 

8 Collegebesluit over de herplaatsing van De Polderpioniers aan De Noord  22 oktober 2020  

9 Bekendmaking collegebesluit over de herplaatsing van De Polderpioniers bij het lokale persuur inclusief persbericht  5 november 2020 

10 Ontvangst van de eerste brief van de bewoners van het Heuvelpark  9 november 2020 

11 Beantwoording van de eerste brief van de bewoners van het Heuvelpark namens het college  25 november 2020 

12 Ontvangst van de brief van de initiatiefnemers werkcommissie De Polderpioniers 1977  13 november 2020 

13 Beantwoording van de brief van de initiatiefnemers werkcommissie De Polderpioniers 1977 namens het college 25 november 2020 

14 Ontvangst van de brief van een bewoner van het Heuvelpark gericht aan de burgemeester  17 november 2020 

15 Beantwoording van de brief van een bewoner van het Heuvelpark gericht aan de burgemeester namens het college 4 januari 2021  

16 Ontvangst van de tweede brief van de bewoners Heuvelpark 9 december 2020  

17 Beantwoording tweede brief bewoners Heuvelpark namens het college 4 januari 2021 

18 Contact met bewoner van het Heuvelpark over alternatief kunstwerk voor de locatie De Helling  17 december 2020  

19 Ontvangst vragen en agenderingsverzoek De Polderpioniers van de SP aan het college  17 december 2020  

20 Beantwoording vragen in het agenderingsverzoek van de SP namens het college  5 januari 2021  

 

 


