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Van: SecretariaatBokhove
Verzonden: woensdag 19 juni 2019 14:42
Aan:
Onderwerp: FW: Openstaande agendapost en stukken Feyenoord City
Bijlagen: Bespreken Voortgangsrapportage Feyenoord City op vr 19 oktober 2018;

Agendapost C 18bb8171 Beantwoording van de schriftelijke vragen van het
raadslid J.P. Postma (GL) over vervuilende vrachtwagens op de Maasvlakte;
Beantwoording van de schriftelijke vragen van het_18bb008197.doc

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: woensdag 17 oktober 2018 16:09
Aan: Bokhove J. (Judith)
CC: 
Onderwerp: Openstaande agendapost en stukken Feyenoord City

Ha Judith,

Je hebt nog drie agendaposten open staan voor het eerste college na het reces.
·

Verder heb ik de voortgangsrapportage Feyenoord City toegevoegd, zoals afgesproken. Die komt in principe 30
oktober in college, vraag is of je hier nog opmerkingen of vragen bij hebt. Nu het overleg dat eigenlijk vrijdag
gepland stond niet doorgaat, stuurt Wilco mogelijk per mail nog een aantal aandachtspunten toe bij het stuk. Ze
willen graag uiterlijk begin volgende week commentaar binnen hebben, zodat ze het nog kunnen verwerken en het
stuk op tijd naar college kunnen versturen. Heb er zelf nog niet naar gekeken, ga ik nog doen, als daar nog iets uit
komt hoor je het uiteraard.

Met vriendelijke groet,

Bestuursadviseur
Gemeente Rotterdam
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Bestuurs- en concernondersteuning
Afdeling Bestuursadvies & Public Affairs
Team Bestuursadvisering
Stadhuis, Coolsingel 40
Postbus 70014 3000 KS Rotterdam
Mobiel 
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.




