Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

maandag 28 mei 2018 11:49

RE: Definitief concept Agendapost NVU nieuw stadion plus brief en bijlage ter verzending naar
BGS

Ha
Ik mis in de raadsbrief nog de invulling onder het kopje “relatie met het coalitieakkoord/ werkprogramma/
begroting/moties”
Dat moet je nog wel even invullen, handig om even de raadsbesluiten op te nemen
- Position Paper
- Halfjaarrapportage FC
- Etc..
Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: maandag 28 mei 2018 08:54

Onderwerp: Definitief concept Agendapost NVU nieuw stadion plus brief en bijlage ter verzending naar BGS
Allen,
Bijgaand het definitief concept voor de agendapost en de collegebrief. IK ben zo vrij geweest om bij iedereen alvast
akkoord in te vullen.
Agenderend wethouder in de post is
als projectwethouder. Als dat anders moet gaarne wijzigen.
IK verstuur deze documenten om 2u naar BGS. Als er nog iets moet wijzigen dan graag voor die tijd even bericht of
contact.
Na besluit college heeft
een versie klaar staan met vastgesteld door etc en zonder concept erop. In de
tussentijds kan hij dan ook nog een paar laatste puntjes op de i zetten (bronvermelding, etc)
DE andere posten SV
Groet,

(MO) en zienswijzen MER (Vergunningen) worden via andere weg aangeboden.

Met vriendelijke groet,
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Van:
Verzonden: woensdag 23 mei 2018 16:14
Aan:

Onderwerp: Agendapost NVU nieuw stadion voor commentaar en advies
Allen,
Bijgaand de concept‐agendapost voor vaststelling van de NVU Nieuwe Feyenoord Stadion. Graag hoor ik of jullie nog
opmerkingen bij de post hebben. Daarna maak de informerende collegebrief. Maandag gaan de stukken naar BGS.
Ook bijgevoegd de laatste (95%) versie van de NVU.
Groet,

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.
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