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Van: SecretariaatBokhove
Verzonden: maandag 17 juni 2019 16:04
Aan:
Onderwerp: FW: Inplannen Stuurgroep Mobiliteit Feyenoord City

Met vriendelijke groet,

Secretaresse Judith Bokhove, wethouder Mobiliteit, Jeugd en Taal
Gemeente Rotterdam
Stadhuis, Coolsingel 40
Telefoon 
Website www.rotterdam.nl

LET OP! Vanaf april 2018 wordt de Coolsingel verbouwd. Vanaf januari 2018 beginnen hiervoor de voorbereidende
werkzaamheden. De toegankelijkheid en bereikbaarheid van het stadhuis is daarom beperkt. Kijk voor actuele
informatie op www.decoolsingel.nl.
Van: 
Verzonden: maandag 17 juni 2019 12:27
Aan: SecretariaatBokhove
CC:  ; 'Jan van Merwijk' ; Verhagen W. (Wilco) ; 
Onderwerp: Inplannen Stuurgroep Mobiliteit Feyenoord City

Beste ,

In de Stuurgroep mobiliteit inzake Feyenoord City op 8 mei jl. is afgesproken halfjaarlijks bij elkaar te komen op een
moment voorafgaand aan bespreking van de voortgangsrapportage Feyenoord City in de commissie.

Zou je met  een volgende Stuurgroep willen inplannen, bij voorkeur eind september. Ik ga er vanuit dat de 4 e

voortgangsrapportage op zijn vroegst begin oktober in de commissie zal worden besproken.

Met vriendelijke groet,

Projectmanager
Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
Feyenoord City
Telefoon 
Website www.rotterdam.nl

Van: 
Verzonden: maandag 17 juni 2019 12:07
Aan: Bokhove J. (Judith) <j.bokhove@rotterdam.nl>; 'Jan van Merwijk' <j.van.merwijk@dekuip.nl>
CC: Verhagen W. (Wilco) @rotterdam.nl>; @rotterdam.nl>;

@rotterdam.nl>; SecretariaatBokhove <SecretariaatBokhove@rotterdam.nl>
Onderwerp: Notulen Stuurgroep mobiliteit Feyenoord City voor commentaar

Beste Judith en Jan,
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Hierbij stuur ik de conceptnotulen van de Stuurgroep mobiliteit inzake Feyenoord City voor commentaar.
Vaststelling zal plaatsvinden in de volgende Stuurgroep, welke nog zal worden ingepland op een moment
voorafgaand aan de bespreking in de commissie van de 4e voortgangsrapportage Feyenoord City.

Met vriendelijke groet,

Projectmanager
Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
Feyenoord City
Telefoon 
Website www.rotterdam.nl

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.




