
Van:
Verzonden:
Aan:
CQ
Onderwerp;

(WVL)

woensdag 5 februarii 2020 17:52

(WVL);

(WVL)

RE: Jetztl 3-2-2020

(WVL)

35

Hol~
Voorde goede orde (en voor cogega s van de frontoflice van belang):

Bij eva ntvela vragen kunnen we naar het bencht op rilkswaterstaat.nl verwijzen
Persvragen moeten worden doorgezet naar de persvoorlichting WVL

Groet

Vent (WVL)
Verzonden: woensdag 5 februari 20201741
Aan: (WVL) rws.nl&,
CC: (WVL) Carws nl&

Onderwerp: RE: Jetztl 3-2-2020

rws.nl&

(WVL) CO rws. n I &

Wellicht ten overvloede, maar voorde zekerheid. Op intranet en de RWB website staat inmiddels bericht met uitleg nav de Zambia uitzending.

http~s: www,nLkswaterstaat nl/nNu 4/20202023ach~ter rondinform zie~bi -zemb)aritem overzgranu(i t asgx
~htt ~//cor orateintranetrwsnl/Actueel/Nieuws/Nieuws lhikswaterstaat/20200205/Uitzending zambia donderdag 6 februari.htm

Vent (WVL)

Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 17 21
Aan: (WVC)

CC: (WVL)

Onderwerp: RE Jetzti 3-2-2020

I &.Ol&

rws nl&

Carws nl&; (WVL) Carws nl&

Hol~

Groet

Vent (WVL)

Verzonden: dinsdag 4 fabruan 2020 17:15
Aan: (WVL)

Onderwerp: RE. Jetzt! 3-2-2020
s. nl &

rws nl

Or.~
Verzonden met BlackBerry Work(www blackberrv.com)

Van: 'WVL)"
Vermndeni 3 Bb. 2020 17:19
Naar: ' (WVL)"
Ccm . (WVL)"
Ondcmmipi RE'etzti 3-2-2020

OI rws.n)
mrws.nl&; 'WVL)" (WVL)"

Vent (WVL)

Verzonden: maandag 3 februari 2020 17 12
Aan: (WVL)

CC: (WVL)
Onderwerp: RE: Jetztl 3-2-2020

Carws nl&

rws, nl &; (WVL) Prws.n)&; (WVL)

HOI~

Gioet'



CC: (WVL)
Onderwerp: F W: ietzt! 3-2-2020

s, nl &; (WVL) rws.

Ha~,
Bil afwezigheid van~ het volgende ;

Dr. W
Vent momtonng (CD) ~@rw&.nl&
Verzonden: maandag 3 februari 2020 16 00
Aan: momtonng (CD) ~Clrws.nl&
Ondenverp: ietztl 3-2-2020

ili;lawstei t.t.
Fwni mg wn la)w&rui lui r i lto zot&si

Jetzt!
Omgevingsbeeld 31 jan 15.30 uur — 3 feb 15.30 uur

Fragment Zambia over 'afvaldump Rijkswaterstaat' Zambia besteedt a s. donderdag in
de uitzending aandacht aan de rol die Rijkswaterstaat speelt bg slibstort in diverse
plassen.

~ Zambia plaatste op tw tter, facebook en op de eigen website al een fragment van
de uitzending met enkele korte quotes van geinterviewden:

o Een ge terviewde zegt dat het om 'moedw lkg dumpen van afval'aat.
Een andere geinterviewde zegt: 'dan moetje denken aan een

gevangemsstraf van maximaal 6

las /.

~ ln 40 publieksreacties op facebook en twitter reageren mensen vooral boos naar
aanleiding van het fragment en geven ze aan weimg vertrouwen te hebben in 'de
overheid'. Enkele mensen koppelen het fragment aan een herstelplan van de
prov noe Noord-Holland voor Natura 2000-gebieden.

Inhaalverbod A44 -Op dne bruggen en een viadu*in de snelweg A44 geldt vanaf
vandaag een inhaalverbod voor vrachtwagens en bussen. De VVD stelde er Kamervragen
over.

~ Landelijke en regionale media melden het nieuws op basis van een ANP-bencht.
Regionale media meldden het mauw s over het inhaalverbod eerder a I, toen

bekend werd dat het inhaalverbod zou komen iker kwamen toen tientallen
publieksreacties op.

~ Nieuwsblad Transport gebruikt het frame: 'Kamervragen over inhaalverbod op A44'
Mam)n Vonk van Transport en Logistiek Nederl ~ nd vindt het goed dat VVD-Kamerlid
Remco Dgkstra Kamervragen heeR gesteld over de 'slechte staat van de bruggen
op de A441

~ Er zijn geen online publieksreacties op de benchtgeving van vandaag.


