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Van: SecretariaatBokhove
Verzonden: woensdag 19 juni 2019 14:45
Aan:
Onderwerp: FW: Vervolgafspraken 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: dinsdag 11 september 2018 16:45
Aan: SecretariaatBokhove ; Verhagen W. (Wilco)
CC: 
Onderwerp: RE: Vervolgafspraken Feyenoord City

Hoi ,

De contactgegevens van het secretariaat van stadiondirecteur Jan van Merwijk heb ik hieronder opgenomen in de
mail. Ik heb  al gebeld en op de hoogte gesteld dat je contact met haar opneemt. Wat het bezoek betreft heb
ik de vraag uitgezet bij de mobiliteitsmanager van Stadion Feijenoord; . Hij zal samen met 
naar geschikte opties kijken. Ik kom hier spoedig op terug.

Directiesecretaresse

@dekuip.nl

Met vriendelijke groet,

Projectmanager Infrastructuur
Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
Telefoon 
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Van: SecretariaatBokhove
Verzonden: dinsdag 11 september 2018 16:36
Aan: @rotterdam.nl>; Verhagen W. (Wilco) @rotterdam.nl>
CC: @rotterdam.nl>
Onderwerp: RE: Vervolgafspraken Feyenoord City

Dag  en Wilco,

De vervolgafspraak kan plaatsvinden op woensdag 26 september 15.00 – 16.00 uur. Ik zet het in de agenda van de
wethouder.

De gegevens voor de overige punten uit de mail van Koen ontvangen we graag!

Met vriendelijke groet,

 namens,

Secretaresse Judith Bokhove, wethouder Mobiliteit, Jeugd en Taal
Gemeente Rotterdam
Postbus 70012
3000 KP ROTTERDAM
Telefoon 

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.

Om toegelaten te worden tot het stadhuis dient u in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs. Houd rekening
met eventuele wachttijd in verband met toegangsregistratie. Zonder tijdige aanmelding bij het secretariaat kan
eventuele toegang worden geweigerd of vertraagd.

Van: 
Verzonden: dinsdag 11 september 2018 09:14
Aan: SecretariaatBokhove <SecretariaatBokhove@rotterdam.nl>
CC: @rotterdam.nl>; Verhagen W. (Wilco) @rotterdam.nl>
Onderwerp: Vervolgafspraken Feyenoord City

Hi ,

In het overleg over Feyenoord City van afgelopen woensdag is een aantal afspraken gemaakt met consequenties
voor de agenda:

· Zou je een vervolgoverleg met Wilco en  willen inplannen? Is geen grote haast bij. Onderwerpen
voor dat overleg: Invulling van het pakket mobiliteitsmaatregelen Feyenoord City, en bijpraten op de
belangrijkste politieke discussiepunten vwb mobiliteit. Aanwezig:  en Wilco.

· Judith wil graag een keer kennis maken met Jan van Merwijk, directeur van het Stadion. @ : wil jij de
contactgegevens van het secretariaat aan  doorgeven? @ : wil jij dan vervolgens een
afspraak inplannen?

· Judith wil graag een keer rondom een wedstrijd van Feijenoord bekijken hoe de mobiliteit momenteel
geregeld is. @ : Zou jij een paar opties willen geven, dan kan  kijken wanneer het in de
agenda zou passen.
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Dank en groet, 

Met vriendelijke groet,

Bestuursadviseur
Gemeente Rotterdam
Bestuurs- en concernondersteuning
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.
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