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Beste meneer Van der Lee, 

 

In antwoord op uw brief van 15 november 2019 vindt u hieronder de 

beantwoording van uw schriftelijk gestelde vragen over de herinrichting van het  

binnenterrein van De Voorste Venne in Drunen. 

 

Na recent verkregen informatie speelt binnen uw partij op dit moment de vraag of 

de antwoorden die u op 18 oktober 2018 ontvangen heeft (nog) wel juist zijn. 

Immers tussen de kosten en de binnengekomen (sponsor)gelden zou een ruimte 

zitten van ca. € 14.500 volgens bovengenoemde antwoorden. 

 
Vraag 1 
Zijn de antwoorden die wij in bovengenoemde brief ontvangen hebben nog steeds 
correct? 
 
Antwoord  

Ja, de antwoorden die gegeven zijn, waren correct. Wij baseerden ons hierbij op 

de destijds beschikbare informatie van stichting De Voorste Venne. Onderdeel van 

het antwoord is dat er een sponsoractie opgezet zou worden waarbij de inzet was 

om door verkoop van prenten een bedrag van € 20.000 binnen te halen. Het 

bestuur van de Voorste Venne heeft echter recent aangegeven dat de 

prentenverkoop niet veel inkomsten heeft opgeleverd. Gezien de huidige situatie is 

deze informatie aangenomen maar nog niet geverifieerd.  

 
  

 

Dhr. F.A. van der Lee  
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Vraag 2 
Indien uw antwoord op de eerste vraag negatief is, wat is daarvan de oorzaak en 
wie is daar voor verantwoordelijk?  
 
Antwoord  
Zie het antwoord hiervoor. De oorzaak van de mindere inkomsten is ons niet 
bekend en de gemeente heeft geen rol gehad bij het realiseren van inkomsten uit 
prentenverkoop. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees 

 
 


