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Hallo, het wordt steeds spannender lieve mensen.................., 
waarbij komende dinsdag  8 december een zeer belangrijke avond wordt 
als er in het Gemeentehuis tijdens de Commissieraadsvergadering om +- 
21.15-23.00 uur over Het Berkenhuisje gesproken wordt. 
Als het u schikt stel ik uw aanwezigheid hierbij zeer oprijs ,tegelijkertijd 
geven we dan samen een duidelijk steunbetuigingsignaal af aan alle  
'belangrijke' aanwezigen, waarvan verwacht mag worden dat het er nog al 
wat kunnen zijn ! 
Er zijn voor en tegenstanders die 5 minuten(max.) spreektijd 
aangevraagd hebben waaronder ik. U kunt zelf vóór 5 december 21.15u 
spreektijd aanvragen bij de heer M.Honing@Eindhoven.nl   
  

• In vorige nieuwsbrief stond  'n vervelende fout ! 
 
n.l.: 
ik had vermeld de heer Maartijn(is Marcel) van Bussel van de 
Stadspartij, het ergste is nog dat de Stadspartij voor afbraak is en 
juist de gemeenteraadsfractie Leefbaar Eindhoven van Marcel van 
Bussel is grote voorstander  zijn voor behoud van het  
Berkenhuisje !!!  
  

• Bij deze nodig ik u/je uit, ook namens Dhyana van Lith,  om onze 
website www.Berkenhuisje.nl   vanaf 3 december te bezoeken, 
mochten er fouten en/of onduidelijkheden is staan ,wilt dit dan 
a.u.b. communiceren? 

• De adviezen naar het college van Burgemeester en wethouders 
Eindhoven van de  van Abbe stichting voor sloop Berkenhuisje met 
als reden de zichtlijn van de ecologische boerderij is ruimer als het 
huisje weg is,de weg ervoor kan breder gemaakt worden en een 
picknicktafel kan er geplaatst worden,blijk te zijn ontstaan door 
belangenverstrengeling met een medewerker van de ecologische 
boerderij die ook zitting heeft in  de van Abbe stichting en zelf voor 
afbraak al eens gepleit heeft bij de gemeente!U leest er uitgebreid 
over in het komende 6 december Zondagsnieuws!!!Er is een leuk 
idee binnen gekomen om tijdens de vergadering  a.s. 8 december 
en/of bij 'n mars met een groep te  verschijnen als Sneeuwwitje 
dwergjes , Pinokio............! Maar er zijn nog geen uitvoerende, iets 
voor jou ? 

• De bouwkundige staat van het huisje heb ik laten onderzoeken door 
een bouwkundige,deze vond onder de kap geen enkele 
lekkage,adviseerde de beplating rondom het huis los te maken om 
de staanders te kunnen beoordelen en zonnodig te  vernieuwen,als 
daarbij een grootonderhoudsbeurt plaatsvindt kan het huisje nog 
wel 30 jaren staan! 
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• Als het huisje behouden wordt in een stichting waar ik deel van kan 
uitmaken,wil ik met alle belangstellenden bij elkaar komen om 
verder te praten over o.a allerlei steun die allerlei mensen willen 
geven/schenken enz. 

• De zaterdagsopeningstijden zijn verruimt van 10 tot 16uur ! 
• Er is navraag gedaan voor als we een mars gaan organiseren 

( zat.3 januari??!) dan hoeven we geen vergunning te vragen,maar 
moeten wel de Politie  hiervan verwittigen. 

• Er zijn meerdere bezwaarschriften ingediend,waarop reacties 
gekomen zijn van bevestiging. 

• We gaan nu richting de 1.600 steunbetuigingen, waarbij met 
geweldig veel duidelijk beschreven wordt wat het huisje toch 
bijzonder veel en verschillende manieren allemaal betekent voor 
velen. Dat geeft een heerlijke steun/bemoediging steeds weer.  

• H A R T E L I J K  D A N K voor elke steun van u/je !!! 
• Hier even een kijkje op de gemeentesite 

http://www.eindhoven.nl/gemeente/bestuur-
algemeen/vergaderschemas/Ongeldig-burgerinitiatief-toch-op-
agenda-gemeenteraad.htm 

• mijn ingediende bezwaarschrift: 
  
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
T.a.v. de sector Juridische Zaken 
Postbus 90150 
5600 RB Eindhoven  
 
Onderwerp: bezwaarschrift  
Betreft: zaaknr. 09/2669  
 
Eindhoven, 1 december 2009   
 
Geacht College,  
 
Naar aanleiding van uw besluit van 16 oktober 2009, met betrekking tot het verlenen 
van een onttrekkingsvergunning ten behoeve van het onttrekken aan de 
woonruimtevoorraad van de woonruimte gelegen aan de Tongelreeppad 2, kadastraal 
bekend gemeente Gestel, sectie A, nummer 6078 te Eindhoven het volgende:  
 
Ondergetekende W.M.G.J.G. Jacobs, opgegroeid in het Berkenhuisje gelegen aan het 
Tongelreeppad No.2, maakt bezwaar tegen het door u genomen besluit tot het verlenen 
van een onttrekkingsvergunning voor het hierboven genoemde pand.  
 
Op dinsdag 24 november j.l. is het burgerinitiatief tot behoud van de Pierre Jacobs 
kunstenaarswoning ‘Berkenhuisje’, als boven bedoeld, door de gemeenteraad niet-
ontvankelijk verklaard. Desondanks is dit onderwerp op de agenda van de Commissie 
Wonen en Ruimte geplaatst en zal op 8 december worden behandeld.  
Insteek van deze commissievergadering zal zijn de mogelijkheden te bepraten bedoeld 
pand voor sloop te behoeden en er een alternatieve bestemming voor te vinden, waarbij 
alle opties worden opengehouden. In dit kader kan de verleende onttrekkingsvergunning 
gezien worden als een belemmering.   
De zorgvuldigheid eist dat de gemeenteraad in haar besluitvorming niet voor de voeten 
gelopen mag worden door een reeds bestaande onttrekkingsvergunning.  
Derhalve verzoek ik u dan ook bedoelde vergunning in te trekken.  
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Mocht  u bovenstaand niet willen honoreren, verzoek ik u om gehoord te worden.  
 
Hoogachtend,  
  
  
  
  
 
W.M.G.J.G. Jacobs 
Haverbeemd 12 
5551 HV Dommelen  
 
  
  

Een parkeergarage  voor 600 auto's 
in de Genneperparken.......... 
  
    ...........máár blijf 
           af van 
     óns Berkenhuisje! 
  
  
Hartelijk groet en dank voor uw/je aandacht en steun, 
hopelijk tot dinsdag 8 december a.s., 
 
 
Willie Jacobs 
  
  
 


