
Subject: Behandelbericht
From: Griffie <GRIFFIE@gelderland.nl>
Date: 27/09/2011 14:14
To: "'bestuur@hoevelakenbereikbaar.nl'" <bestuur@hoevelakenbereikbaar.nl>

Geachte heren Ramsbotham en Wesselingh,
 
Hartelijk dank voor uw brief van 22 september 2011 over milieu-eisen voor Knooppunt Hoevelaken. Graag informeer
ik u over de manier waarop Provinciale Staten uw bericht in behandeling nemen.
 
Statenleden krijgen iedere week een e-mail met daarin alle brieven en berichten die bij de Griffie zijn binnengekomen.
Zij kunnen hierdoor spoedig kennisnemen van uw bericht en dit betrekken bij hun meningsvorming. Ook kunnen zij
uw e-mail agenderen voor een vergadering van een commissie of van Provinciale Staten Indien dit laatste gebeurt
krijgt u daarover van mij bericht.
 
Uw e-mail wordt tevens geplaatst op een lijst van ingekomen stukken. In de vergadering van 9 november 2011 stellen
Provinciale Staten uiteindelijk formeel vast of uw bericht nog een vervolg krijgt. Mochten zij (in meerderheid) van
mening zijn dat dit niet nodig is, dan nemen zij uw bericht voor kennisgeving aan
 
Op de lijst van ingekomen stukken is uw e-mail geregistreerd onder PS-nummer PS2011-643. Via onze website
www.gelderland.nl (Bestuur en Poli ek > Provinciale Staten > Taken en Werkwijze > Vergaderstukken) is uw bericht
voor iedereen in te zien. Mocht u bezwaar hebben tegen de publica e van uw bericht op onze website, dan verzoek ik
u dit bij mij te melden.
 
Hee  u nog vragen over de a andeling van uw e-mail? Neemt u dan gerust contact op met de griffie.
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Bob Roelofs
griffier
 
 
Meer informatie
Joost de Wals | Secretaris commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie | Griffie Provinciale Staten van Gelderland | T 026 359 9082 |
www.gelderland.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag.

 

******************************************************************************
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde
is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of
verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, behoudens
voorafgaande schriftelijke toestemming van de provincie Gelderland.
De provincie Gelderland staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging
van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
Uitsluitend het door de bevoegde persoon of het bevoegde bestuursorgaan
getekende papieren document is bindend.
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