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From:                                 Info Duwoners
Sent:                                  7 Jan 2020 09:08:30 +0100
Cc:                                      Marieke van den Helder;Christine Willems;Jos Sneek
Subject:                             Re: Getekende collegebrief bod DUWO prestatieafspraken 2020 
Haarlem

Beste mevrouw van den Helder,

Allereerst de beste wensen voor 2020! Duwoners gaat ook akkoord met de gemaakte 
prestatieafspraken.

Met vriendelijke groet,

Nanouk de Jong

Eerste Ringdijkstraat 10
1097 BC Amsterdam

Op di 24 dec. 2019 om 15:17 schreef Christine Willems <Christine.Willems@duwo.nl>:

Beste mevrouw Van den Helder,

 

 

Duwo is akkoord met de gemaakte prestatieafspraken en we gaan graag met de gemeente in gesprek 
om naar de mogelijkheden te kijken en de wenselijkheid te bespreken voor meerjarige afspraken.

 

We wensen u ook fijne feestdagen toe.

 

Met vriendelijke groet,
Stichting DUWO

Christine Willems,
Vestigingsdirecteur Amsterdam

Huurders: 0900-BELDUWO | 0900-2353896
Zakelijk: 088-BELDUWO | 088-2353896

Van: Marieke van den Helder <mvandenhelder@haarlem.nl> 
Verzonden: maandag 23 december 2019 09:27
Aan: Christine Willems <Christine.Willems@duwo.nl>; 'info@duwoners.nl' 
<info@duwoners.nl>
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CC: Jos Sneek <Jos.Sneek@duwo.nl>
Onderwerp: Getekende collegebrief bod DUWO prestatieafspraken 2020 Haarlem

 

Geachte mevrouw Willems en bestuurders van Duwoners,

 

In de bijlage de getekende brief van het college van Burgemeester en Wethouders van 
Haarlem. Wij ontvangen graag van u beide een akkoord op deze brief en de 
geformuleerde afspraak, zodat dit als een prestatieafspraak kan fungeren.

 

Ik wens u alvast fijne feestdagen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Marieke van den Helder 

Beleidsadviseur Wonen

 

Gemeente Haarlem

Afdeling Economie, Cultuur, Duurzaamheid en Wonen (ECDW)

023-511 3654 / 06-43 46 1665

Aanwezig: maandag t/m donderdag

 

Algemeen telefoonnummer: 14 023 

haarlem.nl/contact
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Disclaimer: De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. DUWO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-
mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. DUWO kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is 
van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. 
Indien het e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoekt DUWO u vriendelijk het emailbericht te retourneren aan de 
verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. 


