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Van: SecretariaatBokhove
Verzonden: maandag 17 juni 2019 16:09
Aan:
Onderwerp: FW: VGR Feyenoord City en toezegging monitoring mobiliteit

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 9 april 2019 12:16
Aan: SecretariaatBokhove
Onderwerp: RE: VGR Feyenoord City en toezegging monitoring mobiliteit

Ja, prima

Met vriendelijke groet,

Bestuursadviseur
Gemeente Rotterdam
Bestuurs- en concernondersteuning
Afdeling Bestuursadvies & Public Affairs
Team Bestuursadvisering
Stadhuis, Coolsingel 40
Postbus 70012 3000 KP Rotterdam
Mobiel 
Website www.rotterdam.nl

Van: SecretariaatBokhove
Verzonden: dinsdag 9 april 2019 11:35
Aan: @rotterdam.nl>
Onderwerp: RE: VGR Feyenoord City en toezegging monitoring mobiliteit

Hoi ,

Ik krijg net bevestigd dat Jan van Merwijk kan op 9 mei, maar alleen 09.30 uur.
10.30 uur kan hij niet.

Het vooroverleg daarvoor plannen om 08.30 uur?
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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: 
Verzonden: maandag 8 april 2019 23:07
Aan: SecretariaatBokhove <SecretariaatBokhove@rotterdam.nl>
Onderwerp: RE: VGR Feyenoord City en toezegging monitoring mobiliteit

Hi ,

Het is wel wenselijk om het interne overleg voor het overleg met Jan van Merwijk te hebben. Mocht Jan alleen het
eerste uur kunnen, wil je het dan even laten weten? Dan kijken we samen nog wel even wat we nog kunnen doen.

Met vriendelijke groet,

Bestuursadviseur
Gemeente Rotterdam
Bestuurs- en concernondersteuning
Afdeling Bestuursadvies & Public Affairs
Team Bestuursadvisering
Stadhuis, Coolsingel 40
Postbus 70012 3000 KP Rotterdam
Mobiel 
Website www.rotterdam.nl

Van: SecretariaatBokhove
Verzonden: maandag 8 april 2019 14:54
Aan: SecretariaatBokhove <SecretariaatBokhove@rotterdam.nl>; @rotterdam.nl>;

@rotterdam.nl>
CC: Verhagen W. (Wilco) @rotterdam.nl>; @rotterdam.nl>; 

@rotterdam.nl>
Onderwerp: RE: VGR Feyenoord City en toezegging monitoring mobiliteit

Ik hoor morgen of een afspraak met Jan van Merwijk op woensdag 8 mei van 9.30-10.30 uur lukt. Dan zou het intern
overleg met jullie daarna kunnen, van 10.30-11.30 uur.

Met vriendelijke groet,
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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: maandag 8 april 2019 14:18
Aan: @rotterdam.nl>; @rotterdam.nl>
CC: Verhagen W. (Wilco) @rotterdam.nl>; @rotterdam.nl>; 

@rotterdam.nl>
Onderwerp: RE: VGR Feyenoord City en toezegging monitoring mobiliteit

Hoi allemaal,

In overleg met zou ik de afspraken als volgt in kunnen plannen op woendag 8 mei:

- 10.00-11.00 uur intern overleg met , Wilco, 
- 11.00-12.00 uur overleg met Jan van Merwijk, , Wilco, en eventueel 
- Of andersom, afhankelijk van beschikbaarheid van Jan van Merwijk

Wie gaat de beschikbaarheid van Jan van Merwijk na? Ik heb geen contactgegevens.

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 3 april 2019 23:16
Aan: @rotterdam.nl>; SecretariaatBokhove
<SecretariaatBokhove@rotterdam.nl>
CC: Verhagen W. (Wilco) @rotterdam.nl>; @rotterdam.nl>
Onderwerp: RE: VGR Feyenoord City en toezegging monitoring mobiliteit

Ha ,

Vanmiddag Judith gesproken. Ze vindt het prettig om nog een keer apart bijgepraat te worden, en praat ook graag
weer een keer bij met Jan van Merwijk. @ : zou jij willen zoeken naar twee momenten in de agenda?

Vwb de toezegging: 
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Met vriendelijke groet,

Bestuursadviseur
Gemeente Rotterdam
Bestuurs- en concernondersteuning
Afdeling Bestuursadvies & Public Affairs
Team Bestuursadvisering
Stadhuis, Coolsingel 40
Postbus 70012 3000 KP Rotterdam
Mobiel 
Website www.rotterdam.nl

Van: 
Verzonden: dinsdag 2 april 2019 12:51
Aan: @Rotterdam.nl>; @rotterdam.nl>
CC: Verhagen W. (Wilco) @rotterdam.nl>; @rotterdam.nl>
Onderwerp: VGR Feyenoord City en toezegging monitoring mobiliteit

Beste ,

Aanstaande donderdag worden Judith en andere betrokken wethouders bijgepraat over de voortgang van
Feyenoord City en de aanstaande Voortgangsrapportage. Ik verwacht dat deze op 16 april in het College ligt en een
dag later naar de Raad wordt gestuurd. Het overleg van as. donderdag zal vermoedelijk niet in detail inzoomen op
het onderwerp mobiliteit.

In november heeft Judith aan de Commissie toegezegd de Raad te informeren over de voortgang op het specifieke
onderwerp mobiliteit. Hiervoor hebben we enkele instrumenten in handen, namelijk 1. de uitkomst van de
monitoring (de gemeten modal split en peak shaving), 2. de uitkomsten van een belevingsonderzoek in de wijken via
het Stadspanel en 3. het actieplan mobiliteit 2019-2020 met een terugblik op de inspanningen in 2018 en vooruitblik
naar 2019 en 2020. De conceptstukken bespreek ik as. donderdag met Jan van Merwijk (stadion).

Vooruitlopend op de vorige Voortgangsrapportage heb ik samen met Wilco Verhagen Judith bijgepraat over de
voortgang en aandachtspunten. Graag hoor ik of Judith hier wederom behoefte aan heeft en wanneer zij hiervoor
(vanaf volgende week) tijd kan maken. Wij bereiden dit, zoals jullie van ons gewend zijn, zorgvuldig voor. Om de
genoemde stukken (monitoring en actieplan) formeel vast te stellen is het idee om voorts een overleg tussen Judith
en Jan van Merwijk te organiseren. Om dit in gang te zetten ontvang ik graag een datumvoorstel voor beide
gesprekken, al dan niet direct na elkaar.

Met vriendelijke groet,

Projectmanager
Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
Feyenoord City

art 11 lid 1

Art 11 lid 1
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Telefoon 
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.

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.

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.

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.




