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Van: SecretariaatBokhove
Verzonden: woensdag 19 juni 2019 14:44
Aan:
Onderwerp: FW: Brief Bokhove over drie toezeggingen Feyenoord City
Bijlagen: 20180926 Bijlage wethoudersbrief - Actieplan 2018 definitief 20180917.pdf;

20180926 Wethoudersbrief Bokhove toezeggingen dagparkeerders
Noorderhelling en actieplan mobiliteit def.docx

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 26 september 2018 12:08
Aan: Bokhove J. (Judith) ; 
CC: 
Onderwerp: FW: Brief Bokhove over drie toezeggingen Feyenoord City

Ha Judith en ,

Hier is de brief aan de Cie over het actieplan, waarin ook het tekenen van het mobiliteitscontract genoemd wordt.
Wat mij betreft geen opmerkingen, ik heb in een eerder stadium mee gekeken. Proef komt ook via de route naar
stadhuis ter tekening, maar stuur ‘m vast toe zodat jullie er alvast even naar kunnen kijken. Adriaan is al akkoord,
maar mochten jullie nog wijzigingen willen aanbrengen regelen we dat vanzelfsprekend.

Met vriendelijke groet,

Bestuursadviseur
Gemeente Rotterdam
Bestuurs- en concernondersteuning
Stadhuis, Coolsingel 40
Postbus 70014 3000 KS Rotterdam
Mobiel 
Website www.rotterdam.nl

Van: 
Verzonden: woensdag 26 september 2018 11:52
Aan: @rotterdam.nl>
CC: @Rotterdam.nl>; @rotterdam.nl>;

@Rotterdam.nl>; Verhagen W. (Wilco) @rotterdam.nl>; 
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@rotterdam.nl>
Onderwerp: Brief Bokhove over drie toezeggingen Feyenoord City

Ha ,

Ik heb bijgaande brief plus bijlage inmiddels ingevoerd in Corsa en komt dan via de koninklijke weg (dat mag ook wel
weer eens) jullie kant op zodat Judith kan tekenen.

Ovv  is de brief gisteren eerst nog even bij Adriaan in de staf geweest. Die was akkoord met
verzending. Agendering had o.m. te maken met het mobiliteitscontract en de discussie die in de cie was op 20 juni
over de bonusregeling.

Groet,

Met vriendelijke groet,

Projectsecretaris
Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
Telefoon 
Mobiel 

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

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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