
Kunstmonster om finaleplek te vieren 

DOOR NICK BRULS (BRON: DAGBLAD DE LIMBURGER 01-09-2021) 

 

 

Stein is finalist in de strijd om de ‘meest toegankelijke gemeente van Nederland’. 
Omdat Beek niet bij de laatste vijf hoort, is de provinciale titel al binnen. 

Een vier meter hoge, opblaasbare replica van een kleurrijk fantasiewezen, gemaakt door de 
Japanse kunstenaar Masayoshi Hanawa, verrijst pal voor het winkelcentrum in Stein. 
Hanawa is een zogenaamd outsider artist. Die zijn ‘een beetje anders’ en ‘trekken zich van 
de regels in de kunstwereld weinig aan’. De Japanner die zijn jeugd grotendeels in zijn eentje 
- want moeder werkt ’s nachts - doorbrengt in een bos, maakt al op jonge leeftijd zulke 
monsters om hem te beschermen. Dit exemplaar, waarvan het origineel te zien is in 
Amsterdam, kondigt de finaleplek aan die Stein veroverde in de verkiezing ‘meest 
toegankelijke gemeente van Nederland’, georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG). Aanvankelijk maakten alle 352 gemeenten kans. Dat aantal werd na een 
door ervaringsdeskundigen ingevulde vragenlijst al snel gereduceerd tot twaalf, waartoe ook 
Beek behoorde. In de finale zien we namens Limburg echter enkel Stein terug. „Wij zitten in 
een continu proces van verbeteren”, zegt wethouder Hub Janssen (CDA). „Het is een 
opsteker voor de hele gemeente, waarin we onder meer de verkiezingslokalen, scholen, het 
gemeentehuis en het Steinerbos al toegankelijk maakten voor mensen met een beperking. 
Er is gewoon goed werk geleverd, ook door ons inclusiepanel dat gevraagd en ongevraagd 
locaties test op toegankelijkheid.” 
Nu is het aan de jury om te bepalen wie er met de winst van doorgaat. De vijf leden bekijken 
cijfers en de inclusieagenda van Stein, Zwolle, Hardenberg, Harderwijk en Oude IJsselstreek 
en brengen mogelijk ook nog een werkbezoek. „Spannend, zeker”, vindt Janssen. „Maar wij 
hanteren de olympische gedachte. Meedoen is belangrijker dan winnen. We zijn al blij met 
deze finaleplek.” 
 
We zijn dolblij met deze waardering. Het is een opsteker voor de hele gemeente. Hub 
Janssen, wethouder 

 


