FW: Landje pik coupepolder
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Onderwerp: FW: Landje pik coupepolder
Van: "Hendrickx - Schepers, Marian" <MHendrickx@AlphenaandenRijn.nl>
Datum: 31-7-2012 16:15
Aan: <her.gerritsma@gmail.com>
CC: "Eenhoorn, Bas" <Burgemeester@AlphenaandenRijn.nl>
Delivered-To: her.gerritsma@gmail.com
Received: by 10.64.8.148 with SMTP id r20csp90452iea; Tue, 31 Jul 2012 07:15:14 -0700 (PDT)
Received: by 10.14.211.132 with SMTP id w4mr16521933eeo.39.1343744113243; Tue, 31 Jul
2012 07:15:13 -0700 (PDT)
Return-Path: <MHendrickx@alphenaandenrijn.nl>
Received: from EXCSH002.alphen.local (mail.aadr.nl. [80.127.168.82]) by mx.google.com with
ESMTP id w6si120206eel.120.2012.07.31.07.15.07; Tue, 31 Jul 2012 07:15:13 -0700 (PDT)
Received-SPF: neutral (google.com: 80.127.168.82 is neither permi@ed nor denied by best guess
record for domain of MHendrickx@alphenaandenrijn.nl) client-ip=80.127.168.82;
Authen ca on-Results: mx.google.com; spf=neutral (google.com: 80.127.168.82 is neither
permi@ed nor denied by best guess record for domain of MHendrickx@alphenaandenrijn.nl)
smtp.mail=MHendrickx@alphenaandenrijn.nl
X-MimeOLE: Produced By MicrosoB Exchange V6.5
Content-class: urn:content-classes:message
MIME-versie: 1.0
Content-Type: mulDpart/mixed; boundary="----_=_NextPart_001_01CD6F26.E2D5E009"
Bericht-ID: <6FF3E0C455D45945B78332A70424121A01199152@EXCSH002.alphen.local>
Thread-Topic: Landje pik coupepolder
Thread-Index: Ac1r0NM8STi2zXT8SySdaNXg4KikgwDVPLOA
Geachte heer Gerritsma,
Burgemeester Eenhoorn heeft uw mail ontvangen en van de door u gesignaleerde kwestie
kennisgenomen. Op zijn verzoek heb ik uw mail als ingekomen poststuk laten inboeken. De
heer Eenhoorn laat uitzoeken hoe het zit. Op een later tijdstip ontvangt u dan van hem of
namens hem een reactie. In het laatste geval zal die reactie in ieder geval in overleg met de
burgemeester tot stand komen.
Met vriendelijke groeten,
Marian Hendrickx
Bestuurssecretariaat
Gemeente Alphen aan den Rijn
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
telefoon: 0172-465225
fax:

0172-465591

e-mail: mhendrickx@alphenaandenrijn.nl

28-2-2019 16:11

FW: Landje pik coupepolder
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Van: "herman" <her.gerritsma@gmail.com>
Aan: "burgemeester@alphenaandenrijn.nl" <burgemeester@alphenaandenrijn.nl>
Onderwerp: Landje pik coupepolder
Geachte heer Eenhoorn,
Het ziet er naar uit dat na jarenlang ambtelijke en poliDek geknoei een frisse wind in het
gemeentehuis is gaan waaien.
Deze zaak van het Landje Pik vind ik niet behoren bij de taak van de commissie die met het
Naf- terrein en de Coupepolder bezig is, daarom breng ik dit onder uw aandacht.
Ik hoop dat u dit op een correcte wijze aNandelt.
met vriendelijke groet
herman gerritsma
secretaris sDchDng waakhond
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