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Van: SecretariaatBokhove
Verzonden: maandag 17 juni 2019 16:14
Aan:
Onderwerp: FW: reactie plan "Hand in Hand "op Zuid
Bijlagen: plan  okt 2018.pdf; 20181127 Brief EP  Hand in Hand 27 nov

2018.pdf; 20181127 Reactie EP op Hand in Hand.pdf

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: SecretariaatBokhove
Verzonden: dinsdag 11 december 2018 09:09
Aan: Bokhove J. (Judith)
CC: 
Onderwerp: FW: reactie plan "Hand in Hand "op Zuid

Met vriendelijke groet,

 (dinsdag)
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: @gmail.com]
Verzonden: maandag 10 december 2018 22:12
Aan: SecretariaatBokhove <SecretariaatBokhove@rotterdam.nl>
Onderwerp: Fw: reactie plan "Hand in Hand "op Zuid
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From: 
Sent: Monday, December 10, 2018 9:55 PM
To: @rotterdam.nl
Subject: reactie plan "Hand in Hand "op Zuid

Geachte , wilt u deze stukken doorsturen aan wethouder Bokhove ?.

Geachte Wethouder Bokhove,

Op verzoek onze reactie op de plannen van  “Hand in Hand “.

Mag ik u naar de bijlagen verwijzen ?.

Met vriendelijke groet,

Voorzitter Eigenaren Platform /BIZ Eigenaren.

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.




