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From: Schoofs, Ronald (RDU) [ronald.schoofs@rws.nl]
Sent: 07 October 2010 15:20
To: Joyce Ramsbotham
Cc: Rob Wesselingh; Jeroen Vandoorne; C.Prins@nijkerk.eu; Henk Lambooij;
Lahaye, Stephan (RDU); Lichtendahl, Mascha (RDU)
Subject: RE: Nieuwe voorstel voor Knooppunt Hoevelaken van SHB&L

Beste mevr. Ramsbotham,

Uw voorstel voor een oplossing voor Knooppunt Hoevelaken zullen we in
het projectteam beschouwen waarbij in eerste instantie naar
verkeerstechnische haalbaarheid en mogelijke effecten gekeken zal
worden. Onze visie op dit voorstel koppelen we dan naar u terug!

Vriendelijke groet, 

_________________________________
 
Ronald Schoofs
 
Projectmanager 
 
Rijkswaterstaat Utrecht/WVPP
Bezoekadres: Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht
Postadres: Postbus 24094, 3502 MB Utrecht
 
T: 088-7973304
E: ronald.schoofs@rws.nl
 
 
 
Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Joyce Ramsbotham [mailto:ramsbotham@planet.nl] 
Verzonden: donderdag 7 oktober 2010 10:29
Aan: Henk Lambooij; Lahaye, Stephan (RDU); Lichtendahl, Mascha (RDU);
Schoofs, Ronald (RDU)
CC: Rob Wesselingh; Jeroen Vandoorne; C.Prins@nijkerk.eu
Onderwerp: Nieuwe voorstel voor Knooppunt Hoevelaken van SHB&L

Geachte Mevrouw Lichtendahl en Heer Schoofs,

Ten eerste, hartelijk dank voor de helder uitleg over het Knooppunt
Hoevelaken.

Hierbij stuur ik u een vernieuwde voorstel van de Stichting Hoevelaken
Bereikbaar & Leefbaar, die ons inziens de verkeers en milieu problemen
zal
oplossen. Wij verzoeken u met klem dit voorstel serieus te nemen en
verder
uit te werken. Als u of uw collega's vragen hierover hebben of willen
het
verder bespreken, dan hoor ik dat graag.

met vriendelijke groeten
Joyce Ramsbotham

Veenwal 1
3871KE Hoevelaken
The Netherlands
Tel no: +31 (0) 33 2582751
Mobile: + 31 (0) 653753221
email: ramsbotham@planet.nl
Website: www.ramsbotham.nl

Disclaimer
************************************************************************
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis
hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te
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informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de
volledigheid van de mail contact met afzender op te nemen.

This message shall not constitute any rights or obligations.
This message is intended solely for the addressee.
If you have received this message in error, please delete it and
notify the sender immediately. When in doubt whether this message
is correct or complete, please contact the sender.
************************************************************************
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