
Van: SecretariaatBokhove
Aan:
Onderwerp: FW: 18bb10159 Toezegging Monitor mobiliteit Feyenoord City
Datum: maandag 17 juni 2019 16:14:45
Bijlagen:

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: _BCO_IB_BBO 
Verzonden: woensdag 28 november 2018 08:43
Aan: _SO_DBO (Stadsontwikkeling) 
CC: SecretariaatBokhove ;  ;

 
Onderwerp: 18bb10159 Toezegging Monitor mobiliteit Feyenoord City
Beste collega,
Bijgaande toezegging wordt u in behandeling gegeven met het verzoek om de afdoening voor te bereiden.
De toezegging is gedaan door: wethouder Bokhove
Uiterste verzenddatum van de afdoeningsbrief: 1 april 2019
Gevraagd wordt de concept-wethoudersbrief zo spoedig mogelijk maar minimaal 3 werkdagen voor de
verzenddatum aan te leveren bij de centrale postbus bbo@rotterdam.nl
Als deze deadline niet kan worden gehaald dan moet er een inhoudelijk gefundeerd tussenbericht worden
opgesteld waarin de termijn wordt vermeld waarbinnen de beantwoording wel zal worden verzonden.
Wij verzoeken u tevens bij afdoening van deze toezegging het door de griffie aan de toezegging gegeven
registratienummer en de datum waarop de toezegging is gedaan in de brief te vermelden.
Gaarne per omgaande melding als het aangeschreven cluster niet correct is. Indien mogelijk het juiste cluster
aangeven.
Met vriendelijke groet,

Gemeente Rotterdam
Bestuurs- en concernondersteuning 
Team Bestuurlijke Besluitvorming
Bezoekadres: Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam
Postbus: 70012, 3000 KP Rotterdam
Telefoon: 
Mobiel: 
E-mail: bbo@rotterdam.nl
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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