
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

(WVL)

maandag 19 augustus 2019 10:00
Splitthoff, Ruud (WVL)

RE: Granuliet

Hoi Ruud,

Dat is mijn prive nummer. Deze telefoon ligt nu thuis. Spreek je na 14 uur.

Een fijne dag,

+31 (0) 6

Denk ook aan het milieu — is printen van deze mail echt nodig?

Van: Splitthoff, Ruud (WVL)
Verzonden: maandag 19 augustus 2019 9: 58
Aan: (WVL)
Onderwerp: RE: Granuliet

Hoi

TbIK.

Ik beb twee keer gebeld op 06 en beb je voicemail ingesproken. Ik bel je dan na 14.00 ?

Groet

Ruud

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)

Van: (WVL)
Datum: maandag 19 aug. 2019 9:54 AM
Aan: Splittboff, Ruud (WVL)
Onderwerp: RE: Granuhct

ajrws.nl&

alrws.nl&

Beste Ruud,

I-let is blijkbaar niet meer gelukt om mij te bellen. Ik ben nu tot 2 uur in overleg. Daarna ben ik weer telefonisch bereikbaar. je
kunt me ook later in de avond bellen.
Een iiine dag,

+31 (0) 6

gg+ Denk ook aan het milieu — is printen van deze mail echt nodig?

Van: Splitthoff, Ruud (WVL)
Verzonden: zondag 18 augustus 2019 12: 35
Aan: (WVL)
CC: (WVL); (WVL)
Onderwerp: RE: Granuliet

'lbnx en doe tk !

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)

Van: (WVL)
Datum: zondag 18 aug. 2019 11:06 AM

mrws,nl&



Beste Ruud,

Ik ben net terug van vakantie. Ben daarmee niet helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Laten we morgen bellen. Bel jij mij?

Fijne zondag
Groeten

06

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackbenv.com)

Van: Splitthoff, Ruud (WVL)
DDatu: vrijdag 16 aug. 2019 2:53 PM
Aan: (WVL)
Kopie : (WVL)
Onderwerp: Granuliet

r .rws.nl&

a3rws.nl)
rws.nl&, (WVL) rws. nl)

Hoi

Zoals je weet speelt de vraag granuliet grond of bouwstof. Woensdag 21-8 heb ik overleg met oa DGWi3 om over die vraag
helderheid te creeren. Graag wil ik daarover met je sparren, eerst tel, maar mogelijk ook met een afspraak nog op maandag of
dinsdag. Hopelijk past dit in je agenda (nb ik weet dat je net terug komt van vakantie, dus sorry voor deze "overval" :-)).

Groet

Ruud


