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Muriëlle de Wit - Wijsman

Van: Conny Smeekes - Hagen
Verzonden: dinsdag 2 november 2021 09:18
Aan: Muriëlle de Wit - Wijsman; Koen Steenbergen
Onderwerp: RE: bezoek aan raadsleden aan Uitvoering van dijkversterkingsproject Gorinchem-

Waardenburg 

Hoi Muriëlle en Koen, 
 
Hierover is afgesproken dat er drie data voorgelegd worden aan het Presidium. Presidium maakt een keuze uit de 
voorgestelde data en of het een ochtend of middag moet worden.  
Daarna de gekozen datum met de wens voor ochtend/middag communiceren met Noortje en de raads- en 
burgerleden zodat zij zich via de griffie bij Noortje kunnen aanmelden voor deelnamen.  
 
Heb ik je hier voldoende aan? 
 
Groet, 
Conny 
 
 
 

Van: Muriëlle de Wit - Wijsman <Murielle.de.Wit@WestBetuwe.nl>  
Verzonden: woensdag 27 oktober 2021 17:35 
Aan: Conny Smeekes - Hagen <Conny.Smeekes@WestBetuwe.nl> 
CC: Noortje Breij <Noortje.Breij@WestBetuwe.nl> 
Onderwerp: FW: bezoek aan raadsleden aan Uitvoering van dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg  
 
Hoi Conny, 
 
Zie hieronder, omdat dit uit GbO komt, wil ik jou hier ook van op de hoogte stellen. 
 
Graag ons even laten weten hoe we dit aanvliegen, dan kunnen we er mee verder. 
Bijvoorbeeld als mail aan de raad, of via de Dagmail. 
 
Dank en groet, 
Muriëlle 
 

Van: Noortje Breij <Noortje.Breij@WestBetuwe.nl>  
Verzonden: maandag 25 oktober 2021 15:39 
Aan: Griffie West Betuwe <griffie@WestBetuwe.nl> 
Onderwerp: bezoek aan raadsleden aan Uitvoering van dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg  
 
Meenemen naar het eerstvolgende griffie overleg. 
 
Beste collega van de griffie,  
 
Vorige week dinsdag werd bij ‘Gebiedsgericht ontmoeten’ uitgesproken dat er bij raadsleden animo bestaat om de 
Uitvoering van GoWa ook live mee te maken. Hierbij wil ik graag een aantal data voorleggen. Deze data zijn afgestemd 
met GoWa én met portefeuillehouder Sietske Klein.  
Kan de griffie deze voorleggen aan de raadsleden en laten weten welke datum (+tijdstip!)  de voorkeur heeft? Dan kan 
daarna het bezoek verder georganiseerd worden.  
 
Ochtend of middag van:  
 
Vrijdag 26 nov 2021 
Vrijdag 21 januari 2022 
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Vrijdag 18 februari 
 
Dank! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Noortje Breij 
Projectleider Dijkversterking 
 
T. 06 - 25042683 
E. Noortje.Breij@Westbetuwe.nl  
Aanwezig op: maandag, dinsdagochtend, donderdag en vrijdag 
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