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Van: SecretariaatBokhove
Verzonden: maandag 17 juni 2019 16:17
Aan:
Onderwerp: FW: Voorstel werkbezoek wethouder Bokhove aan De Kuip

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: vrijdag 26 oktober 2018 16:12
Aan: 
CC: SecretariaatBokhove
Onderwerp: RE: Voorstel werkbezoek wethouder Bokhove aan De Kuip

Lijkt me helemaal prima

Van: @rotterdam.nl>
Datum: 26 oktober 2018 om 15:48:03 CEST
Aan: @rotterdam.nl>
CC: SecretariaatBokhove <SecretariaatBokhove@rotterdam.nl>
Onderwerp: RE: Voorstel werkbezoek wethouder Bokhove aan De Kuip

Hoi ,

Ik kreeg zojuist het volgende bericht van de secretaresse van Jan van Merwijk:

Voor 25 november as. hebben wij 1 unitkaart voor de wethouder beschikbaar en kan zij daarnaast nog 1 persoon
meenemen. Op de andere 2 stoelen nemen Jan en Carl plaats. Dit geldt in principe ook voor de lunch, al kunnen wij
daar flexibeler in zijn als er een extra persoon bij aansluit. Wil je hiermee rekening houden in het programma?

Mijn voorstel is dat Wilco Verhagen Judith dan bij de lunch en in de business unit vergezelt. Er is dan helaas geen
ruimte voor een extra persoon. De ontvangst, rondleiding en wandeling organiseer ik samen met , de
mobiliteitsmanager van het stadion. Wij zullen bij de betreffende gedeelten van het programma aanwezig zijn.

Met vriendelijke groet,
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Projectmanager
Stadsontwikkeling
Gemeente Rotterdam
T: 

Van: 
Verzonden: donderdag 25 oktober 2018 17:03
Aan: @rotterdam.nl>; SecretariaatBokhove
<SecretariaatBokhove@rotterdam.nl>
Onderwerp: RE: Voorstel werkbezoek wethouder Bokhove aan De Kuip

Ik kan er helaas niet bij zijn!

Met vriendelijke groet,

Bestuursadviseur
Gemeente Rotterdam
Bestuurs- en concernondersteuning
Afdeling Bestuursadvies & Public Affairs
Team Bestuursadvisering
Stadhuis, Coolsingel 40
Postbus 70014 3000 KS Rotterdam
Mobiel 
Website www.rotterdam.nl

Van: 
Verzonden: donderdag 25 oktober 2018 16:08
Aan: SecretariaatBokhove <SecretariaatBokhove@rotterdam.nl>
CC: Verhagen W. (Wilco) <w.verhagen@rotterdam.nl>; @rotterdam.nl>;

@Rotterdam.nl>; @rotterdam.nl>
Onderwerp: RE: Voorstel werkbezoek wethouder Bokhove aan De Kuip

Beste ,

Ik zal dit doorgeven aan het stadion. Graag verneem ik nog wie Judith mee wil nemen (maximaal 2 personen).

Hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,

Projectmanager
Stadsontwikkeling
Gemeente Rotterdam
T:

Van: SecretariaatBokhove
Verzonden: donderdag 25 oktober 2018 15:00
Aan: @rotterdam.nl>
CC: Verhagen W. (Wilco) @rotterdam.nl>; @rotterdam.nl>;

@Rotterdam.nl>; @rotterdam.nl>
Onderwerp: RE: Voorstel werkbezoek wethouder Bokhove aan De Kuip
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Beste ,

Wethouder Bokhove kiest voor zondag 25 november. Ik zal het in haar agenda noteren.

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: donderdag 18 oktober 2018 21:49
Aan: SecretariaatBokhove <SecretariaatBokhove@rotterdam.nl>
CC: Verhagen W. (Wilco) @rotterdam.nl>; @rotterdam.nl>;

@Rotterdam.nl>; @rotterdam.nl>
Onderwerp: Voorstel werkbezoek wethouder Bokhove aan De Kuip

Aan het secretariaat van wethouder Bokhove,

In een eerder overleg over de mobiliteit rond Feyenoord City is met wethouder Bokhove afgesproken een
werkbezoek aan een wedstrijd in De Kuip te organiseren. In overleg met directeur Jan van Merwijk en
mobiliteitsmanager  van Stadion Feijenoord zijn als datumopties op korte termijn hiervoor donderdag
1 november (wedstrijd Feyenoord – ADO Den Haag, begintijd 20.45u) of zondag 25 november (wedstrijd Feyenoord
– FC Groningen, begintijd 14.30u) beschikbaar

Afhankelijk van de datum is het mogelijk om onderstaand programma neer te zetten voor wethouder Bokhove + 2
personen ondersteuning. Vanuit de gemeentelijke projectorganisatie zijn Wilco Verhagen en/of 
tijdens een gedeelte van het programma aanwezig. Graag uw reactie op de beschikbaarheid van de wethouder op
voorgestelde data en eventuele wensen m.b.t. het programma.

Programma wedstrijdbezoek optie donderdag 1 november 2018
Ontvangst met koffie in het
projectbureau aan de
Stadionweg 55

17.30u – 17.45u

Wandeling met groep van ca. 3
bewoners/ondernemers over
verkeer- en parkeeropgave in
De Veranda (tijdens zichtbare
drukte voorafgaand aan
wedstrijd)

17.45u – 18.30u

Ontvangst bij De Kuip -
Maasgebouw

18.30u – 18.45u

Rondleiding Commandocentrum
en Mobiliteitscentrum

18.45u – 19.30u

Diner met stadiondirecteur Jan
van Merwijk

19.30u – 20.30u

Wedstrijd bekijken vanuit
business unit

20.45u – ca. 22.45u
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(het betreft een bekerwedstrijd
waarin mogelijk verlenging
nodig is. In dat geval wordt er
30 min. en mogelijk ook tijd
voor penalties bij de speelduur
opgeteld).

Programma wedstrijdbezoek optie zondag 25 november 2018
Ontvangst bij De Kuip -
Maasgebouw

12.00u – 12.15u

Rondleiding Commandocentrum
en Mobiliteitscentrum

12.15u – 13.15u

Lunch met stadiondirecteur Jan
van Merwijk

13.15u – 14.15u

Wedstrijd bekijken vanuit
business unit

14.30u – ca. 16.30u

Wandeling met groep van ca. 3
bewoners/ondernemers over
verkeer- en parkeeropgave in
De Veranda (tijdens zichtbare
drukte na afloop wedstrijd)

ca. 16.30 – 17.30u

Met vriendelijke groet,

Projectmanager
Stadsontwikkeling
Gemeente Rotterdam
T: 

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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