
Van: Laura van der Sluijs 
Verzonden: dinsdag 19 juli 2011 22:52
Aan: 'Gelder, Lizzy van'
Onderwerp: RE: nieuwsbrief Havensteder

Hoi Lizzy, 
 
Heb thuis in alle rust je vorige mailtje gelezen. Jou onderstaande stukje over Lupine Vesper voor de nieuwsbrief lijkt mij prima en is tevens een mooie promotie voor ons forum. 
Misschien kan je het zinnetje 
------ Overige informatie, specifiek voor de bewoners van Lupine Vesper en directe omgeving, is hier niet in verwerkt ------ zelfs weglaten. Wel denk ik dat het wenselijk is als 
Havensteder buiten de nieuwbrief om nog schriftelijk richting de bewoners van Lupine Vesper (Dalkruidstraat, Bremstraat, Silnestraat) terug komt op de informatie avond.  
 
Lupine Vesper  
Informatieavond
Op 9 juni hebben bewoners van Lupine Vesper een informatieavond georganiseerd over de omgeving rondom de nieuwbouw. Onder de bewoners leefden vragen over de 
buitenruimte , de bouwplannen, de vestiging van Albert Heijn, de verkeerssituatie en tijdelijke voorzieningen. De deelgemeente en Havensteder waren uitgenodigd om toelichting 
op de vragen te geven. De meest algemene informatie is in deze nieuwsbrief verwerkt. ----- Overige informatie, specifiek voor de bewoners van Lupine Vesper en directe 
omgeving, is hier niet in verwerkt.------ Voor geïnteresseerden zijn de presentatie en de notulen van deze avond te vinden op www.lupine-vesper.nl Als u hier vragen over heeft, 
neem dan contact op met ons. Wij hebben deze bijeenkomst positief ervaren en streven ernaar in gesprek te blijven met de bewoners. 

Bel jij mij woensdag ochtend om het nog even door te spreken? 
 
Groet 
Laura van der Sluijs 

Van: Gelder, Lizzy van 
Verzonden: dinsdag 19 juli 2011 14:05 
Aan: Laura Vd Sluijs 
Onderwerp: RE: nieuwsbrief Havensteder 

Hoi Laura, 

Dat is prima. 
Ik ben morgen in ieder geval na 10.00 uur telefonisch te bereiken. Ik wil jij ook bellen, maar heb alleen geen telefoonnummer. 

Met vriendelijke groet, 

Lizzy van Gelder 
wijkconsulent Centrum Noord 

Stichting Havensteder

 
Van: Laura Vd Sluijs 
Verzonden: 19 juli 2011 14:01 
Aan: Gelder, Lizzy van 
Onderwerp: Re: nieuwsbrief Havensteder 

Hoi Lizzy, 
Heb je mailtje ontvangen en kort ingekeken. Is het goed als we hier morgen even contact over hebben? Dan ben ik n.l. thuis. Nu zit ik op mijn werk en net terug 
van vakantie dus nogal druk.

Groet Laura 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 19 jul. 2011 om 10:56 heeft "Gelder, Lizzy van" het volgende geschreven: 

Beste Laura,

Ik heb de nieuwsbrief betreft de Peppelweg en omgeving in concept. Hierin geven we de stand van zaken zowel fysiek als sociaal. Algemene zaken die voor 
iedereen interessant zijn heb ik hierin verwerkt. Ik heb mij niet uitgelaten over specifieke informatie betreffende Lupine Vesper (bijvoorbeeld over de 
vuilcontainers, of de verkeerssituatie. De nieuwsbrief wordt anders te groot en onoverzichtelijk. Het volgende stukje heb ik over Vesper geschreven:

Lupine Vesper 

Informatieavond
Op 9 juni hebben bewoners van Lupine Vesper een informatieavond georganiseerd over de omgeving rondom de nieuwbouw. Onder de bewoners leefden 
vragen over de buitenruimte , de bouwplannen, de vestiging van Albert Heijn, de verkeerssituatie en tijdelijke voorzieningen. De deelgemeente en Havensteder 
waren uitgenodigd om toelichting op de vragen te geven. De meest algemene informatie is in deze nieuwsbrief verwerkt. Overige informatie, specifiek voor de 
bewoners van Lupine Vesper en directe omgeving, is hier niet in verwerkt. Voor geïnteresseerden zijn de presentatie en de notulen van deze avond te vinden op 
www.lupine-vesper.nl Als u hier vragen over heeft, neem dan contact op met ons. Wij hebben deze bijeenkomst positief ervaren en streven ernaar in gesprek te 
blijven met de bewoners.

Kan jij je in bovenstaande vinden?

Vind jij dat Havensteder nog schriftelijk moet terugkomen op de infoavond richting de Vesper bewoners (buiten de nieuwsbrief om)?

De nieuwsbrief had er eigenlijk al vorige week uitgemoeten. Als het jou lukt om vandaag nog een reactie te geven dan neem ik dat erin mee en dan kan de 
nieuwsbrief de deur uit.

Ik heb om je telefoonnummer bij afd. verkoop gevraagd. Als ik dat heb ontvangen bel ik je ook op. 

Met vriendelijke groet,

Lizzy van Gelder

wijkconsulent Centrum Noord

Stichting Havensteder


