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Burgemeester en wethouder actief rond ’aanhouden’ directeur Wieringa

College loog over rol Kranenburgh
Dominic Schijven

d.schijven@hollandmediacombinatie.nl

Bergen ✱ Burgemeester Hetty Hafkamp en wethouder Odile Rasch
van Bergen hebben meerdere malen
een actieve rol gehad bij de ’affaire’
Kranenburgh. Dat blijkt uit notulen
van de vergaderingen van de raad
van toezicht van het museum, die in
het bezit zijn van deze krant. Beiden
hebben steeds iedere betrokkenheid
ontkend bij het ’aanhouden’ van
omstreden directeur Kees Wieringa
van Kranenburgh.

De raad van toezicht van het museum stapte in augustus in zijn geheel
op, omdat ze zich ondermijnd voelden in hun besluit tot het ontslaan
van directeur Wieringa per 30 september. De directeur heeft inmiddels een nieuw contract, ondanks
een waslijst aan concrete bezwaren
van de opgestapte raad van toezicht.
Wethouder Rasch ontkende in september nog een rol gespeeld te hebben bij het aanblijven van de directeur. ,,Buiten subsidie verstrekken
heeft de gemeente geen rol. De raad
van toezicht doet de bedrijfsvoering. Zij zijn de werkgever. Het is
geen gemeentelijk museum’’, aldus

de wethouder tegen de gemeenteraad. Alleen een raad van toezicht
mag volgens stichtingstatuten iets
zeggen over het functioneren van de
directeur. Over de positie van Wieringa gaat de gemeente Bergen dus
niet. ,,Wij staan op afstand’’, beweerde Rasch zelf ook.
Volgens het verslag van de vergadering van de rvt op 3 september hebben de burgemeester en wethouder
echter een actieve rol gehad. Ze spraken steun uit aan Wieringa. ,,Beide
bestuurders geven aan dat Kees
goed werk heeft geleverd op inhoudelijk gebied en zijn netwerk geweldig heeft ingezet. Dat moet ook tot

uiting komen in de oplossing die gezocht moet worden.’’ Ook spraken
ze zich uit over de te nemen koers
van het museum. ,,Zowel de burgemeester als de aanwezige wethouder (Rasch) weten dat het bestuur
een nationale uitstraling van Kranenburgh ambieert. Dus breder dan
een museum’’, staat in het document. De nieuwe rvt-voorzitter Gusta Lebbink benadrukt dat zij de burgemeester en wethouder heeft benaderd en niet andersom.
Uit notulen blijkt dat de burgemeester en wethouder eerder samen
met door Wieringa ingeschakelde
advocaat Lucas van Eeghen en jurist

Ger Brusche hebben geïntervenieerd. In juli is Wieringa al ingelicht
dat zijn contract per 30 september
niet verlengd zou worden. Wieringa
had een zwijgplicht, maar vervolgens hebben Hafkamp en Rasch,
Brusche en Van Eeghen in zowel juli
als augustus willen bemiddelen. De
advocaten waren bereid tot procederen. De rvt voelde zich belemmerd
in haar werk door dit ’krachtenveld’,
en stapte op. Het verzet hiertegen
zouden ze naar eigen zeggen winnen, maar het gevecht zou Kranenburgh in een kwaad daglicht zetten.
➔ Regionaal 12: 'Constructie
nieuwe rvt illegaal’

Politie dwarsboomt
Ankara-demonstratie
Hans Brandsma
Alkmaar ✱ De politie heeft tegen de
zin van Piet Bruinooge voorkomen
dat er vandaag een manifestatie zou
komen van het Vredescomité Alkmaar. Met het oog op de vrijheid van
meningsuiting had de burgemeester van Alkmaar geen bezwaren. Nadat de politie organisator Riza Diktas had laten weten dat de veiligheid
en openbare orde in het geding zou
kunnen komen, besloot Diktas de
demonstratie af te gelasten.
Vredescomité Alkmaar wilde vandaag op het Canadaplein een demonstratie houden tegen de bloedige aanslag in Ankara waarbij 97 doden en tientallen gewonden vielen.
Toch gaat de demonstratie niet

door. ,,De politie heeft ons laten weten dat de veiligheid en openbare orde in het geding kunnen komen’’,
aldus Diktas. ,,We willen het risico
niet nemen dat er iets gebeurt.’’
Bruinooge geeft nadrukkelijk aan
dat hij geen enkel probleem had met
het verzoek van Diktas. ,,Ondanks
het negatieve advies van de politie
wilde ik een vergunning afgeven.
Het is vreselijk wat er in Ankara is
gebeurd en ik begrijp dat mensen
dat onder de aandacht willen brengen. Vrijheid van meningsuiting is
een groot goed en als het tot een
kleine schermutseling had geleid,
was dat best te controleren.’’ Niettemin liet de politie aan Diktas weten
dat het bezwaren had tegen de demonstratie

advertentie

Deze actie is geldig t/m zondag 18 oktober 2015.
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Burgemeester Hetty Hafkamp opent het kunstfeest.
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Bergen weer tien dagen
ouderwets kunstdorp
Dominic Schijven
Bergen ✱ Bezoekers aan en inwoners van de gemeente Bergen struikelen de komende tien dagen weer
over de kunstwerken. Bergen en
Bergen aan Zee staan weer bom vol
met kunst van bijna 300 kunstenaars. Het jaarlijkse kunstfeest de
Kunst10daagse is begonnen.
Gisteravond was de officiële aftrap

bij museum Kranenburgh met de
muziek van gospelzangeres Evelyn
Kallansee. Na het welkomstwoord
van K10voorzitter Jos de Moel, was
de beurt aan filosoof Jos de Mul van
de Erasmus universiteit Rotterdam
over het thema ’de kentering.’ De samenleving staat op het punt om te
slaan, stelt hij. Daarbij denkt hij onder andere aan problemen aan de
problemen in de werkgelegenheid,

aan privacyissues en de migratie
naar Europa. Kunst beeldt dat uit en
voorspelt dat zelfs, volgens de filosoof. Burgemeester Hetty Hafkamp
van Bergen sloot de opening af.
Naast de kunst is er veel muziek en
dit jaar extra aandacht voor kinderkunst. Er zijn fiets- en shuttlebusrouten uitgestippeld langs de vele
kunstwerken.
Voor info: www.dekunst10daagse.nl
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TS Visuals
Oudkarspel
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De Markthal in Rotterdam, een woningbouwproject
en een markthal in één, krijgt van alle kanten lof
toegezwaaid. Printbedrijf TS Visuals uit Oudkarspel
was nauw betrokken bij het project van architect
Winy Maas. De hal werd een jaar geleden geopend
door koningin Máxima. Een goed moment om met
directeur Thijs Sepers en commercieel adviseur
Vincent Post de balans op te maken.

TS Visuals
Oudkarspel

TS Visuals,
een jaar na
de Markthal
Arie Bergwerff

a.bergwerff@hollandmediacombinatie.nl

Oudkarspel ✱ In het centrum van
Rotterdam staat een visitekaartje
van jewelste: de alom geroemde
Markthal. Printbedrijf TS Visuals
uit Oudkarspel was er twee jaar
meer dan druk mee. ,,Slapeloze
nachten soms, maar we zouden het
zó weer doen’’, zegt directeur Thijs
Sepers. Maar, realiseren commercieel adviseur Vincent Post en Sepers
zich, ,,als bedrijf moeten we verder.
We kunnen niet achterover leunen
en op onze lauweren rusten."
Thijs Sepers, zoon van een aannemer, begon ooit vanuit huis in
Nieuwe Niedorp. Na een uitstapje
naar Elburg, waar hij in 1994 een
opplak- en lamineerbedrijf had,
keerde hij terug naar zijn geboortegrond. ,,Met de telefoon en de
computer deed ik zaken, reed ik
naar bedrijven in het hele land.
Kodak, inmiddels ter ziele, vroeg
me of ik wilde gaan printen. Dat
ben ik gaan doen. De printer stond
in de slaapkamer. Later verscheen
er ook een lamineerapparaat.’’
Dat printen, dat zijn ze gaan per-

Een stukje Markthal aan de muur van het bedrijfspand.

fectioneren in fotokwaliteit bij TS
Visuals. Het bedrijf, sinds 2009 te
vinden op bedrijvenpark Breekland, geldt als specialist in groot
formaat printen en duurzaam
decoreren op tal van (plaat-)materialen. Thijs Sepers: ,,Een bevriende relatie zette mij op het spoor
van de sublimatietechniek: wat
kun je met deze printtechniek
doen met plaatmateriaal. Met als
doel om een mooi, decoratief en
functioneel paneel te maken.’’
Een afbeelding printen is één ding,
het product moet ook zo goed
mogelijk beschermd worden. ,,Hoe
zorg je dat een paneel zo functioneel mogelijk is en aan alle eisen
voldoet. En dan niet alleen binnen
maar ook buiten. Het product
moet weer, wind én graffiti aankunnen. Hoge eisen, derhalve’’,
zegt Vincent Post.

Kunstwerk
Sepers: ,,De Markthal kwam voor
ons op een prachtig moment. Het
is gek gegaan. Ik zag in een blad de
artist impression van de Markthal:
het kunstwerk van Arno Coenen,
de Hoorn des Overvloeds. ’Dat is
echt een project voor ons’, dacht ik.
Drie maanden later kwam er een

’We kunnen niet
op onze lauweren
gaan rusten’

Máxima opent de Markthal.
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vertegenwoordiger langs, die vertelde dat er bij de Markthal plannen waren voor 10.000 vierkante
meter visualisatie. ’Ik dacht eigenlijk aan jullie’, zei hij. (lachend)
’Wij ook’, zeiden wij.’’
Er brak een hectische tijd aan.
Sepers: ,,Zo’n Markthal is een
samenwerkingsproject van allerlei
bedrijven. Ik kwam voor het eerst
in Rotterdam en het klikte meteen.
We zijn samen dit project gaan
ontwikkelen, ook logistiek en qua
productie. Wij hebben ons er kunnen profileren en ons product
verder kunnen ontwikkelen.’’

Thijs Sepers (r) en Vincent Post in overleg. Aan het plafond de Hoorn des Overvloeds.

Toen de eerste panelen in de
Markthal hingen was het pand nog
niet wind- en waterdicht. ,,Er werden echt extreme eisen aan onze
panelen gesteld’’, vertelt Sepers.
,,We hebben echt een oplossing-opmaat moeten maken voor de
Markthal. Door met andere, internationale maar ook regionale bedrijven samen te werken lukte
dat.’’ Post: ,,Toen we de deuren
hier opengooiden, ging het sneller.
Soms denk je: hadden we dat maar
eerder gedaan. Daarnaast was de
vraag hoe je zo’n enorme klus kunt
aanpakken, als je ook je dagelijkse

Gezichten aan de wand zien toe op het productieproces in de hal.

bezigheden hebt. Het Markthalwerk kon gelukkig in secties uitgeleverd worden, daardoor konden
we normaal verder draaien.’’

Deuren
De Markthal heeft deuren voor het
bedrijf geopend, zeggen de twee in
koor. Sepers: ,,We hebben laten
zien dat we grote klussen aankunnen. Daarnaast krijg je veel publiciteit. Nu zeggen bedrijven: ’Oh, zijn
jullie dat’ en ze willen bij ons aan
tafel. Het kan echter ook een drempel opwerpen. Dat wil je niet, want
je wilt met collega-bedrijven aan
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het werk. Het zit ’m niet alleen in
die grote projecten.’’
Post: ,,We hebben meegewerkt aan
de Markthal, maar deden ook de
gevel van Praxis Beverwijk en de
glaspanelen in het MCA Alkmaar.
Ook bewerken we lockertjes, kluisjes voor leerlingen, op middelbare
scholen. Een school kwam informeren naar een fotowand. Ze kwamen er tot hun verbazing achter
dat we hen hetzelfde konden leveren als bij de Markthal.’’
Sepers: ,,Je kunt niet in het verleden leven en blijven teren op de
Markthal. We leven in het nu: wat

Een van de meer dan kamerbrede machines aan het werk.

is onze volgende stap? Hoe kan ons
unieke product nog verder verbeterd worden? We printen nu bijvoorbeeld ook fotopanelen op
bamboe. Er wordt gezegd dat de
crisis achter de rug is maar er is
nog veel onrust. Dan kun je angstig worden, maar je kunt ook
nieuwe wegen inslaan, dingen
beter maken. We willen innovatief
blijven en zijn. Telkens een stapje
vooruit, uniek in die markt. Er
worden steeds hogere eisen gesteld. We kunnen ons niet veroorloven om op één kunstje ons leven
te baseren.’’

Post: ,,We moeten zorgen dat we
telkens een stap verder zijn. De
concurrentie gaat dit product namaken en beloven dan ook nog dat
ze het voor minder geld kunnen
doen. We moeten doorgaan met
verbeteren en innoveren. En blij
zijn met wat we hebben gemaakt
en meegemaakt.’’
Er zouden plannen zijn voor een
tweede Markthal, in Dubai. Sepers:
,,De architect Winy Maas heeft al
laten weten dat hij nooit een kopie
maakt. Maar mocht hij langskomen, dan is hij welkom. Het is ons
100 procent goed bevallen.’’

Fleurig bebloemde kluisjes, bruikbaar in scholengemeenschappen.

