
Van: Bader, Nanda  
Verzonden: dinsdag 26 september 2017 14:40 
Aan: Bader, Nanda <nanda.bader@stichtsevecht.nl>; 'miekehoek100@hotmail.com' 
<miekehoek100@hotmail.com> 
CC: Reparon, Henriette <henriette.reparon@stichtsevecht.nl>; Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
<griffie@stichtsevecht.nl>; Zivkovic Laurenta, Franko <Franko.Zivkovic.Laurenta@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: RE: 92. Technische vraag n.a.v. artikel in het AD sloop kerk Tienhoven 
 
Beste mevrouw Hoek, 
 
Hierbij een afschrift van de brieven die verzonden zijn.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nanda Bader-Schenk 
Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling 
 

 
 

 nanda.bader@stichtsevecht.nl 
T 0346 254468 
Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
www.stichtsevecht.nl en volg ons op Twitter @stichtsevecht.nl 

Afspraak maken? Grof vuil aanmelden? Losse stoeptegel doorgeven? Regel je zaken snel via de 
digitale balie op www.stichtsevecht.nl. Vanzelfsprekend. 
 
 
Van: Bader, Nanda  
Verzonden: maandag 18 september 2017 21:24 
Aan: 'miekehoek100@hotmail.com' 
CC: Reparon, Henriette; Griffie, Gemeente Stichtse Vecht; Bader, Nanda; Zivkovic Laurenta, Franko 
Onderwerp: 92. Technische vraag n.a.v. artikel in het AD sloop kerk Tienhoven 
 
 
Beste mevrouw Hoek, 
 
Hierbij een antwoord op de door u gestelde vragen 
 
1. Heeft het college van B&W bij de besluitvorming van 28 augustus kennis genomen van deze brief 

en de inhoud laten meewegen in de besluitvorming? 
Antwoord: Ja  

2. Heeft de Klankbordgroep inmiddels, mede naar aanleiding van de besluitvorming van 28 
augustus, een reactie ontvangen op de brief? 
Antwoord: nee 

3. Zo ja, kan ik daarvan een afschrift ontvangen, Zo nee, waarom niet en wanneer is een reactie wel 
te verwachten?” 
Antwoord: de reactie moest nog afgestemd worden met belanghebbenden en wordt deze week 
verzonden, dan ontvangt u een afschrift.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
Nanda Bader-Schenk 
Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling 
 

mailto:voornaam.achternaam@stichtsevecht.nl
http://www.stichtsevecht.nl/
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http://twitter.com/StichtseVecht


 
 

 nanda.bader@stichtsevecht.nl 
T 0346 254468 
Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
www.stichtsevecht.nl en volg ons op Twitter @stichtsevecht.nl 

Afspraak maken? Grof vuil aanmelden? Losse stoeptegel doorgeven? Regel je zaken snel via de 
digitale balie op www.stichtsevecht.nl. Vanzelfsprekend. 
 
 
 
 
Van: mieke hoek [mailto:miekehoek100@hotmail.com]  
Verzonden: maandag 4 september 2017 16:42 
Aan: Hekman, Jelle 
Onderwerp: artikel in het AD sloop kerk Tienhoven 
 
  
Inleiding 
De Klankbordgroep Herontwikkeling kerk Tienhoven heeft op 16 augustus een brief aan het college 
gestuurd waarin aangedrongen werd op behoud van de kerk.  
Het college heeft op 29 augustus 2017 een besluit genomen over de ontwikkeling van deze locatie 
met 4 woningen. Op 28 augustus heeft de klankbordgroep de raad ook op de hoogte gesteld van de 
mogelijkheid om de kerk te behouden. 
  
Dit geeft bij aanleiding tot de volgende technische vragen vragen: 
1. Heeft het college van B&W bij de besluitvorming van 28 augustus kennis genomen van deze brief 

en de inhoud laten meewegen in de besluitvorming? 
2. Heeft de Klankbordgroep inmiddels, mede naar aanleiding van de besluitvorming van 28 

augustus, een reactie ontvangen op de brief? 
3. Zo ja, kan ik daarvan een afschrift ontvangen, Zo nee, waarom niet en wanneer is een reactie wel 

te verwachten?” 
 
Mieke Hoek  
Het Vechtse Verbond  
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