Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Gelder, Lizzy van
donderdag 23 juni 2011 8:30
Laura van der Sluijs
RE: Notulen informatieavond Lupine Vesper

Hoi Laura,
Dank je wel. Doe rustig aan, ik zie het wel verschijnen.
Korte terugkoppeling:
Er zijn afspraken met Oranje BV gemaakt over de twee ‘braakliggende terreintjes’. Het achterste terrein (het verst van de AH) wordt ingericht als bouwplaats. Het
terrein wordt opgeruimd en ook afgesloten met een hek. Het andere terreintje wordt opgeruimd, geëgaliseerd en waarschijnlijk ingezaaid met gras. Hier moet ik
nog wel over bellen met Oranje BV. Het groeit namelijk alleen als juli een hele natte maand wordt.
De projectmanager, Guus van de Water is bezig met mogelijkheden om de weg door te trekken, zodat de Dalkruidstraat niet met al het verkeer te maken krijgt.
Het kleine stukje groenstrook (waarvan niemand wist wie daar aan de slag is geweest) achter de Peppelweg, is gefatsoeneerd door onze groenaannemer.
Uiteindelijke dus niets spannends.
Onze wijkbeheerder heeft de sleutels van de nog niet verkochte koopwoningen ontvangen. Hij geeft opdracht aan de firma Verkerk om de voor en achtertuintjes te
fatsoeneren.
De Roteb gaat toch voor ondergrondse containers zorgen. Bewoners krijgen geen kliko’s
Met het wijkbeheer heb ik afgesproken dat ze de achterzijde van de Peppelweg ook in de gaten moeten houden en waar nodig acties uit zetten. Voornamelijk op
rotzooi.
Als er nog meer bij me te boven schiet laat ik het weten.
Met vriendelijke groet,
Lizzy van Gelder
wijkconsulent noord
Com·wonen
op de maandagen ben ik niet werkzaam

Van: Laura van der Sluijs
Verzonden: 21 juni 2011 23:23
Aan: Gelder, Lizzy van
Onderwerp: Notulen informatieavond Lupine Vesper

Hoi Lizzy,
Ik had je nog de presentatie en notulen van de informatie avond Lupine-Vesper beloofd. Ik zorg er voor dat je deze het einde van deze week nog als pdf bestand ontvangt.
Door de drukte was het er nog niet van gekomen.
Groet
Laura van der Sluijs
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