
[Paginanummer]

Van:  < @Rijksoverheid.nl>

Verzonden: maandag 13 januari 2020 16:05

Aan:

CC:

Onderwerp: FW: Te verstrekken stukken Wob Bestuurscommissie Veenhuizen vlakken 

aangegeven def (002) - zienswijze.pdf

Bijlagen: Te verstrekken stukken Wob Bestuurscommissie Veenhuizen vlakken aangegeven 

def (002) - zienswijze.pdf

Beste , 

 

We hebben naar de stukken gekeken en daarbij aangegeven wat in onze ogen njog gelakt zou moeten worden. 

Het gaat voornamelijk om namen etc. 

 

                        

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verw jderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages.  
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niet openbaar



























[Paginanummer]

Van:

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 9:15

Aan:

Onderwerp: zienswijze Noordenveld Wob verzoek

 

Hoi , 
 
Ik heb globaal de stukken nog even nagelezen: ik ben akkoord. 
Wel 2 opmerkingen:  

- Begeleidende brief heb ik niet aangetroffen… zul jij wellicht nog mee bezig zijn. 
- Op het overzicht van de stukken staat bijlage 6 van 25 februari aangegeven… …. Lijkt 

me dus zonder meer de conclusie opleveren, dat deze bijlage handelt over deze … geen idee of 
dat juridisch mag, kan? De inhoud van de bijlage is zwart gemaakt; de titel niet.  

 
Van  begreep ik verder, dat jullie vandaag contact hebben gehad. En dat met heeft gesproken.  
Wat mij betreft ben ik akkoord met hetgeen (naast dat deel wat nu al zwart is)  aangeeft om nog extra zwart te 
maken.  
 
Succes met de verdere uitwerking. 

Met vriendelijke groet, 

  

 

 

projectleider 
 

 

Gemeente Noordenveld 

Ontwikkeling en Strategie 

 
Pos bus 109 tel. 050 - 50 27 222 

9300 AC RODEN  

@noordenveld.nl  www.gemeentenoordenveld.nl  

 

  

  

This email was scanned by Gemeente Noordenveld ... 
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