
Van: sjors (ziggo) [mailto:sjors.van.eijl@ziggo.nl]  
Verzonden: maandag 16 februari 2015 13:15 
Aan: Spies, Liesbeth; paulinebredt@gmail.com; maarten.van.dijk@hetnet.nl; Druppers, Ron; 
femkegoedendorp@hotmail.com; helling1959@hetnet.nl; miekehoek100@hotmail.com; 
dik.hof@planet.nl; lhogeveen@hotmail.com; suzanne@lokaalliberaal.nl; Kruif, Kathalijne de; 
frank@lokaalliberaal.nl; ronald@lokaalliberaal.nl; frank.masteling@planet.nl; 
van.nieuwenhoven@online.nl; hnoltes@setlon.nl; pieter.paul@xs4all.nl; phaff@xs4all.nl; 
elmarderidder@gmail.com; nuphar@casema.nl; ikeroetman@gmail.com; fmderonde@online.nl; 
nicolroos@planet.nl; siemscherpenzeel@online.nl; e.swerts@kpnmail.nl; marnixlv@gmail.com; 
hetty.veneklaas@gmail.com; bas@lokaalliberaal.nl; dickverwoert@gmail.com; renie.vis@planet.nl; 
w.vossen@planet.nl; ej.zeldenrust@hetnet.nl 
CC: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht; Bestuurssecretariaat Stichtse Vecht 
Onderwerp: Voortbestaan RTV Stichtse Vecht? 
 
Beste raadsleden van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
Van de griffier heb ik begrepen dat onze bijdrage pas aanstaande vrijdag in de raadstukken is te 
vinden. Ik ben zo vrij u daarom rechtstreeks te mailen mede omdat door de laatste 
raadsinformatiebrief (RIB #9) een aantal misverstanden zijn ontstaan die ik graag z.s.m. recht wil 
zetten. De in de bijgaande bijlage is reeds bekend,  zit wel bij de raadstukken en zal ik gezien de 
grootte nu achterwege laten. 
 
Graag ontmoet ik u op 3 maart 2015 
(p.s. de emailadressen zijn afkomstig van de website van de gemeente) 
 
Met vriendelijke groeten,  
  
Sjors van Eijl 
06 373 41 369 
  

 
RTV Stichtse Vecht 
voorzitter 
 
 
Van: sjors (ziggo) [mailto:sjors.van.eijl@ziggo.nl]  
Verzonden: 16 February 2015 11:49 
Aan: 'griffie@stichtsevecht.nl' 
CC: 'Hekman, Jelle' 
Onderwerp: In gesprek met de gemeenteraad op 3 maart 2015 
 
l.s. 
 
Zoals eerder besproken maken wij op 3 maart 2015 gebruik van de mogelijkheid  tot een overleg met 
de raad waarbij de  ‘gemeenteraadsleden de mogelijkheid om urgente vragen te stellen aan het 
college (vragenhalfuurtje)’.Onderwerp : Het afwijzen van het businessplan van RTV Stichtse Vecht en 
de gevolgen over het voortbestaan van de omroep. 
 
Hierbij de brief aan de raad met bijlage met het verzoek deze op te nemen in de raadstukken van de 
betreffende vergadering. Ik neem aan dat dit begin van deze week wordt gedaan, zo niet dan moeten 
wij zelf de raadsleden gaan aanschrijven. 

mailto:sjors.van.eijl@ziggo.nl


 
Aangezien eerdere verzoeken van mijn kant niet zijn opgekomen in de raadstukken en later 
gecorrigeerd, verzoek ik u wederom ditmaal de ontvangst van deze mail te bevestigen. 
 
Met vriendelijke groeten,  
  
Sjors van Eijl 
06 373 41 369 
  

 
RTV Stichtse Vecht 
voorzitter 
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