
From: F Contant [F.Contant@nijkerk.eu] 

Sent: 03 September 2010 12:19 
To: info@hoevelakenbereikbaar.nl 

Cc: 'Joyce Rramsbotham' 

Subject: Betr.: Geluidshinder van Vathorst geluidsschermen langs A28 
Geachte heer Wesselingh, 

  
Hierbij bevestig ik de goede ontvangst van het onderstaande bericht met de bijlagen. Ten aanzien van de 

verdere behandeling hiervan, bericht ik u als volgt. 
  

De raads(commissie)leden zullen door middel van toezending van de digitale stukken kennis kunnen nemen van 

de inhoud daarvan. Verder wordt het afschrift van de brief van Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar aan het 
college van burgemeester en wethouders toegevoegd aan de lijst van ingekomen stukken voor Het Besluit van 

23 september 2010. Hierbij wordt een advies van de agendacommissie gevoegd. Bij afschriften van brieven aan 
het college wordt doorgaans besloten de brief voor kennisgeving aan te nemen. Het is dan aan de individuele 

fracties om hierop desgewenst nadere actie te ondernemen of niet. 
  

De behandeling van uw eerder aan het college gezonden brief valt buiten de competentie van de gemeenteraad, 
zodat ik daarover geen uitspraken kan doen. Wel zal ik de betrokken medewerkers informeren over uw 

onderstaande bericht; mogelijk leidt dat tot nadere informatie over de stand van zaken. 

  
Ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn geweest. 

 
Met vriendelijke groet, 

Ferdinand Contant, 
griffier  

 
>>> "Rob Wesselingh" <rob.wesselingh@hoevelakenbereikbaar.nl> 3-9-2010 9:23 >>> 
Geachte Heer Contant, 
  
Aangehecht een brief aan het College Gemeente Nijkerk dd 5 augustus 2010 met een tweetal bijlagen. Wij 
zouden u vriendelijk willen verzoeken een kopie van deze informatie toe te zenden aan alle raadsleden. 
  
Hoewel op 10 augustus 2010 een ontvangstbevestiging is ontvangen met als onderwerp 
Ontvangstbevestiging/101423 waarin werd aangegeven dat binnen 2 weken zou worden gereageerd hebben wij, 
ondanks een telfonische navraag op 27 augustus, nog geen reactie op deze brief mogen ontvangen. Mogelijk 
kunt u nagaan wat de stand van zaken is. 
  
In afwachting op verdere berichten, 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Rob Wesselingh 
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