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From:                                 Marije van der Meulen
Sent:                                  28 May 2020 09:15:52 +0000
To:                                      Secretariaat Snoek
Subject:                             Ter info>FW: Advies opstellen nieuw beheerplan Haarlemmerhout en 
Frederikspark
Attachments:                   200528 Advies nieuw beheerplan Haarlemmerhout en Frederikspark.pdf, 
200528 Aanbiedingsbrief advies nieuw beheerplan.docx

Geachte heer Snoek,
 
Vandaag heeft de adviescommissie Haarlemmerhout en Frederikspark een brief en advies ingediend 
over het opstellen van een nieuw beheerplan voor de Haarlemmerhout.
 
Deze stukken zijn in Verseon geregistreerd onder zaaknummer 2020/523823 en is bij de registratie een 
taak aangemaakt voor de griffie Haarlem. Hieronder treft u de mail aan waarin de ontvangst van de 
stukken wordt bevestigd aan de gehele adviescommissie.
 
Ik vertrouw erop u hiermee te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
 
Marije van der Meulen
 
Afdeling PCM
(023) 511 5056 | (06) 415 13002
 
 
 
Van: Marije van der Meulen 
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 11:08
Aan: Anneke Volbeda <avolbeda@planet.nl>; Chris Brunner <brunner@xs4all.nl>; Dik Vonk 
(d.h.vonk@kpnmail.nl) <d.h.vonk@kpnmail.nl>; Hans en Elly Kerkhoff <jfkerkhoff@tele2.nl>; Harry 
Francken <harry.francken@gmail.com>; 'hildeprins@hetnet.nl' <hildeprins@hetnet.nl>; Ietze Oostinga 
<ioostinga@spaarnelanden.nl>; Jeroen Braakman <jprbraakman@haarlem.nl>; Lex Rietveld 
<rietveld.cons@wxs.nl>; Lex Wijnbeek (lexwijnbeek@gmail.com) <lexwijnbeek@gmail.com>; 
'm.des.bouvrie@hccnet.nl' <m.des.bouvrie@hccnet.nl>; Machiel Bom <mbom@haarlem.nl>; Nico Brink 
<nico45@xs4all.nl>; Smit, R. (Ruthger) - DGMo <Ruthger.Smit@minienw.nl>; Udo Kluijver 
<udokluijver@gmail.com>
Onderwerp: Advies opstellen nieuw beheerplan Haarlemmerhout en Frederikspark

 
Beste Allemaal,
 
Namens de voorzitter stuur ik jullie allen de brief en advies toe over het opstellen nieuw beheerplan 
Haarlemmerhout en Frederikspark.
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Deze brief heb ik vandaag ontvangen en doorgezet aan de wethouder. De brief en advies zijn 
geregistreerd onder kenmerk 2020/523823.
Het verzoek is om bij vragen over verdere correspondentie dit kenmerk te vermelden.
 
Ik vertrouw erop dat ik jullie allen hiermee heb geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
 
Marije van der Meulen
Managementassistent Gemeente Haarlem
 
Afdeling Project- en Contractmanagement
tel. 023 – 511 5056/ 06 – 415 13002
e-mail mvandermeulen@haarlem.nl
 
ma: 8 – di: 8 – wo: 8 – do: 8 – vr: 4
 
Algemeen telefoonnummer:  14 023
haarlem.nl/contact
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