
Gemeente Stichtse Vecht 
t.a.v. de heer F.J. Halsema 
Postbus 1212 
3600 BE Maarssen. 
 
 
Breukelen, 15 juni 2022 
 
 
Geachte mijnheer Halsema, 
 
Vandaag ontving ik van u een beschrijving van de gang van zaken op mijn brief van 9 juni 2021 
naar aanleiding van RIB nr 36 van 18 mei 2021, en  het protocol tussen Brooklyn en Breukelen 
ondertekend  door beide resp :President Dhr E. Adams en burgemeester A.Reinders op 21 mei 2021. 
 
Dank voor deze beantwoording en het verduidelijken van  redenen  van het uitblijven van 
beantwoording op vragen gesteld aan de gemeente . 
Ook dat u deze brief van 9 juni 2021 intussen heeft doorgeleid aan het bestuur van Brooklyn 
Bridge, hoewel ik wel een nieuwe brief midden 2021 rechtsreeks gericht aan  deze stichting op het 
nieuwe adres Heycoplaan 48 te Breukelen een gelijke vraagstelling had verzonden over  vragen 
inzake de inschrijving van de KvK op het adres Markt  13 in Breukelen, de twee voorzitters en het 
ontbreken van jaarcijfers bij de KvK op dat moment of ANBI status. 
 
Echter geeft u u aan dat er ook tot op dit moment van enige vorm van subsidiëring  geen sprake is  
door activiteiten waarbij de Stichting Brooklyn Bridge bij een aantal activiteiten in 2021 het 
voortouw zal nemen in het kader van historische banden tussen Brooklyn en Breukelen, zoals 
genoemd onderaan RIB 36 van 18 mei 2021. 
 
Maar ook had ik vragen gesteld over de in het protocol genoemde: sociale, culturele en 
economische betrekking te stimuleren, maar ook wat betreft de onderwijskansen, culturele 
uitwisselingen en economische ontwikkelingen, zoals meerdere genoemd in dit protocol. Met name 
of bv uitwisselingen, en alle andere genoemde  activiteiten alleen geldt voor inwoners van 
Breukelen  of alleen Breukelen betreffen. 
 
Mogelijk is het aan te geven wat of er nog meer buiten  het geplaatste herdenkingsschild in de 
Herenstraat gefinancierd door Stichting Brooklyn Bridge er is gedaan in 2021 of wat de plannen 
zijn voor 2022 conform dit protocol, en of er budget vanuit de gemeente  is of wordt vrijgemaakt 
om deze band te bestendigen met Brooklyn? 
 
Ik verneem graag van de gemeente wat en wanneer men gaat oppakken dit ambitieuze protocol. 
 
Met vriendelijke groet 
D. van ‘t Hof 
 
 
 


