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Geacht college, 

 

In het kader van de Woningwet en de Erfgoedwet faciliteren wij u een stadsbouwmeester en een 

monumentencommissie. Het is nog niet 100% duidelijk wanneer de nieuwe omgevingswet in werking 

treedt, maar wij willen onze afspraken met u omgevingswetproof maken. Wij vragen u om de volgende 

mensen, per 1 januari 2023, in het kader van de Woningwet en de Erfgoedwet, te benoemen; 

Daarnaast dragen wij dezelfde mensen voor om vanaf de inwerkingtreding van de omgevingswet, op 

basis van de nieuwe verordening en in het kader van de omgevingswet, wederom te benoemen;  

- de heer R. Veenink, stadsbouwmeester; 

- mevrouw U. ten Elsen, plaatsvervangend stadsbouwmeester; 

- de heer R. Bosch, plaatsvervangend stadsbouwmeester; 

- de heer H. Korteweg, plaatsvervangend stadsbouwmeester; 

- de heer R. Cornelissen, voorzitter gemeentelijk adviescommissie;  

- de heer J. Hassink, plaatsvervangend voorzitter gemeentelijke adviescommissie; 

- mevrouw G. van Altena, secretaris en adviseur Erfgoed (cultuurhistorie); 

- mevrouw H. Geerdink, plaatsvervangend secretaris, plaatsvervangend lid Erfgoed (cultuurhistorie); 

- mevrouw L. van den Bulk, plaatsvervangend secretaris, plaatsvervangend lid Erfgoed (cultuurhistorie); 

- de heer M. Andela, adviseur Erfgoed (cultuurhistorie); 

- de heer C. Huurman, adviseur Erfgoed (cultuurhistorie); 

- de heer J. Teunis, plaatsvervangend lid adviseur Erfgoed (restauratietechniek); 

- de heer J. Vromen, plaatsvervangend lid adviseur Erfgoed (cultuurhistorie); 
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- mevrouw G. Bierema, adviseur Erfgoed (landschap); 

- mevrouw A. van Daatselaar, plaatsvervangend adviseur Erfgoed (landschap).  

Graag ontvangen wij voor onze eigen administratie een afschrift van het betreffende benoemingsbesluit. 

 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Rosanna van de Logt (06-55456918). Erop 

vertrouwende u hiermee passend te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet,   

 

 

ir. A. Buijs,  

directeur-bestuurder  

 

 


