College van Kerkrentmeesters, Postbus 44, 9050AA Stiens
Secr: kerkrentmeesters@pgstiens.nl
Aan de raadsleden van de gemeente Leeuwarden
Cc: de heer N. Kelderhuis, H. Teerenstra, ambtenaren gemeente Leeuwarden
Cc: het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden
Cc: Plaatselijk Belang Stiens, Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel, Familie Van Riemsdijk

Stiens, 11 maart 2019

UITNODIGING
Wanneer:

maandag 18 maart 2019

Waar:

Pakhûs, Smelbrêge 9, Stiens, naast de bomenrij.

Hoe laat:

van 18.45 tot uiterlijk 19.15 uur

Geachte raadsleden,
Op 7 december 2017 heeft de gemeenteraad van de gemeente Leeuwarderadeel unaniem een motie
aangenomen om de bomenrij rondom de eeuwenoude Sint Vituskerk te steunen met een eenmalige
bijdrage. Het college van Burgemeester en wethouders hebben deze motie vervolgens onder de
aandacht van het gemeentebestuur van Leeuwarden gebracht.
Op 20 juni 2018 hebben we de raadsfracties en de raadsgriffie gemeld dat we een brief aan het
College van B en w hebben gestuurd waarin we stellen dat we benieuwd zijn naar de uitvoering van
de motie. Daarop hebben een viertal fracties gereageerd. Mede naar aanleiding van deze reacties
hebben we in oktober 2018 het College van B en w gevraagd of en wanneer we een reactie krijgen
op de verstuurde brief.
Op () december 2018 hebben we het antwoord ontvangen. Het college is niet bereid de motie uit te
voeren.
De uitkomst van het bomenonderzoek, dat wij op onze kosten hebben laten verrichten door een
erkend en deskundig bedrijf, op advies van de gemeente Leeuwarderadeel, is zodanig dat we nu tot
actie over moeten gaan. Anders is de kans dat de leden van College van Kerkrentmeesters
persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die de bomen, die zeer slecht staan zijn, zullen
veroorzaken.

Het College van Kerkrentmeesters willen u daarom graag kort de situatie bespreken en u deelgenoot
maken van de vervolgstappen die het College gaat nemen.

Dat kan het beste op de historische locatie in Stiens, vlak bij de bomenrij en het kerkhof.
De voorzitters van Plaatselijk Belang Stiens en de voorzitter van de stichting Momumentenzorg zijn
ook uitgenodigd om eventuele vragen te beantwoorden.

We lezen van u graag wie we van uw fractie mogen ontvangen!

Wanneer:

maandag 18 maart 2019

Waar:

Pakhûs, Smelbrêge 9 Stiens, naast de bomenrij.

Hoe laat:

van 18,45 tot uiterlijk 19.15 uur

Met vriendelijke groet,

L. Tilma,
Voorzitter College van Kerkrentmeesters
Mail: kerkrentmeesters@pgstiens.nl
Tel: 0582572390

