
Vanl
Verzonden:
Aant
Onderwerp:

Kerkhof, May van de (ZN)
woensdag 8 januadi 2020 20:23

(WVL); Beutlng, Diana (ZN)

R 8: Memo gra nuliat

336.

Dark mor la adomntnl Het Iglo rm. goed lnnehke groet,

May

Verzonden nut BhckBeny Work
(usvw blackbeuv com)

Van: (WVL)
Datum: woensdag 08 Iaa. 2020 8 06 PM
Aan: Krrkhof. hfsy svn de (ZN)
Ondernerp: FW. hlemo grsuuhet

s td», Beutng, Dum (ZN) s ot

Hoi hfay, Dans
Zie bmouder,
Waarschtldgk snhpude nvek k blgy
G mt~
Verzoaden aut BhckBeny Work
luwer bleckberrv coml

l ul»
utnuuw nt

Vaa: - DGIIW ~gmauepw nt
Datum: woeasdag 08 pa. 2020 730 PM
Aan: (WVL)
Kopie : - DGRW
Ondernerp: RR hfemo grmtan

Dat was wel het het plan Eerst mu rws het doen en nu is afgesproken dat vnj het doen. Ik heb er zelf deze week geen lijd voor. Bijeenkomst, nog meerdere overleggen en
de voorbereidmg van een bijeenkomst begm volgende week Zal daarna moeten. Ik overleg met

Groet%

Verzonden met B lock Berry Wolk(www blackbennro~)

(ante rd»Vaal 'W(rL)"
Vermnden: 8 jan. 2020 1834
Naar. ' IXiRW"&~la tmnuuv uP
Cc: DGRW" llzranwmc up
Oude lilt lp: RB. Meum glalldut

Dank snor mfs.

Zoah gezegd,

tbc&r~

Verzrusfcn nut BlackBerry Work
(usssv blackbenynom)

Van: DGRW~leeuw nt
Datum : woensdag 08 jsn. 2020 6 33 Phf
Aaa: (st VL) ~ s nt
Kepie : - DGRW
Oadelnvtpl RF'enie graauhet

Verzonden met B jackBeny Work(www blackbenv com)

ante rd»Vaal (W\1.)"
Vermudea: 8 jan 2020 17d7
Aant DGR)V"~amauemv.rd»
Oude nv lp: Mmnl gramhet

Hoi~
Nog een 2e puutie-op-i

Kan lenW uog een reactn geren op bggaarde bnaf lmzoek m laatste almea

Lkoer~
Vaat (3thh) &

Datum: woensdag 08 po 2020451 Phf



Aan: - DGRW&~meute nt,
Onderaarpr Memo granuher

DGRW

Op 15-10 onn tag RWS deze e nnil en hm 1 tm lubben echter noor een ondertekcmte bnefmmangen Zouden lttgn Inaann helpen tnn een
ordertekerde bnefte hteu tmstureng

Hoor graag

Gmec~

p~hl b ht-
van postbusDIBPB[~op* tt DGIvlhn
V dm daad g15ohtob 20191125
Aea Bnm, hhchel*(nglCC:~ tng&
Gndemmp Menu grenuhel

ln t um u gum

Namns~ tuur n u b el gaand «mm

I 't'naad tah gm t,

'IVater en Bodem

hl aart&te reel Ittgas tutctttm ett Waterstaat
D to I-G l~ enW tm
P tb 20901l2500gxiln H g
Ibp t tg0515XPlD H g070-~l~


