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Charles

Van: Jacco Zutt <Jacco.Zutt@schagen.nl>
Verzonden: dinsdag 22 mei 2018 8:26
Aan: 'Charles'
Onderwerp: RE: Projecten Schagen

Beste Charles,

In ieder geval is bij ons intern de afspraak gemaakt dat o.a. u als vertegenwoordiger van de fietsersbond in de
ontwerpfase door de projectleiders bij de projecten wordt betrokken. Dit uiteraard wanneer het gaat om projecten
waarbij aanpassingen aan de infrastructuur voorzien zijn.

Maar voor de onderstaande projecten heb ik voor uw informatie de projectleiders aangegeven:
· Reconstructie hoofdassen Tuitjenhorn:  Stefan Huits
· Reconstructie Schagerweg Schagerbrug:  Ruud Moeyes
· Diverse projecten in Petten in kader van structuurvisie Petten:  Stefan Huits
· Infrastructuur Makado Schagen:  Stefan Huits
· Herinrichting plein Groote Keeten:  Hein Veldman
· Herinrichting Dorpsstraat en Ruimtevaartbuurt Dirkshorn:  Maaik Kruijer
· Herinrichting kruising Speketersweg – Woudmeerweg Dirkshorn:  Ruud Moeyes
· Herinrichting Waldervaartpark Schagen:  Hein Veldman

Voor nu voldoende informatie lijkt mij. Maar wanneer er nog vragen zijn kunt u altijd nog even contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Jacco Zutt
Coördinator Werken & Projecten

Afdeling Openbaar Gebied
Gemeente Schagen

Tel 0224-210271

Bezoekadres: Laan 19, 1741 EA Schagen
Postadres: Postbus 8, 1740 AA Schagen
Tel.: (0224) 210 400
Fax: (0224) 210 455

Bespaar papier - Is het echt nodig om deze e-mail te printen?

Disclaimer:
Informatie verzonden met dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien deze
informatie niet voor u bestemd is, wilt u dan de afzender berichten en dit document uit uw bestanden verwijderen? De gemeente
Schagen sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen.
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Van: Charles [mailto:cvandermark@quicknet.nl]
Verzonden: donderdag 17 mei 2018 10:43
Aan: Jacco Zutt <Jacco.Zutt@schagen.nl>
Onderwerp: RE: Projecten Schagen

Hallo Jacco,

Zodra er een overzicht is over aanstaande projecten en de bijbehorende projectleiders, ontvingen wij
daarover graag de benodigde gegevens.

Met vriendelijke groeten,

Secretaris Charles van der Mark,
van Rennesstraat 6,
1741 HD Schagen
(0224) 29 69 26
https://noordkop.fietsersbond.nl

Van: Jacco Zutt <Jacco.Zutt@schagen.nl>
Verzonden: maandag 26 februari 2018 9:26
Aan: 'Charles' <cvandermark@quicknet.nl>
CC: Menno Boermans <Menno.Boermans@schagen.nl>
Onderwerp: RE: Projecten Schagen

Beste Charles,

Bedankt voor het toesturen van de informatie. Ik ga deze informatie delen met de projectleiders.

Hierbij bevestig ik dat bij herinrichting of nieuwe inrichting van wegen en fietspaden de projectleiders de taak
hebben om alle stakeholders bij deze projecten te betrekken. Hiervoor nemen onze projectleiders dus ook met u als
vertegenwoordiger vanuit de fietsersbond contact op.

Voor meldingen of verzoeken van uw kant, anders dan de projecten, blijven de huidige contactpersonen uw
aanspreekpunt. Ook blijven zij uw actief informeren over het beheer en onderhoud en het gemeentelijk beleid in
relatie tot de wegen en fietspaden in de gemeente Schagen.

Met vriendelijke groet,
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Jacco Zutt
Coördinator Werken & Projecten

Afdeling Openbaar Gebied
Gemeente Schagen

Tel 0224-210271

Bezoekadres: Laan 19, 1741 EA Schagen
Postadres: Postbus 8, 1740 AA Schagen
Tel.: (0224) 210 400
Fax: (0224) 210 455

Bespaar papier - Is het echt nodig om deze e-mail te printen?

Disclaimer:
Informatie verzonden met dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien deze
informatie niet voor u bestemd is, wilt u dan de afzender berichten en dit document uit uw bestanden verwijderen? De gemeente
Schagen sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen.

Jacco Zutt
Senior projectleider

Bezoekadres: Laan19, 1741EA Schagen
Postadres: Postbus 8, 1740 AA Schagen
Tel.: (0224) 210 400
Fax: (0224) 210 455

Bespaar papier - Is het echt nodig om deze e-mail te printen?

Disclaimer:
Informatie verzonden met dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien deze
informatie niet voor u bestemd is, wilt u dan de afzender berichten en dit document uit uw bestanden verwijderen? De gemeente
Schagen sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen.

Van: Charles [mailto:cvandermark@quicknet.nl]
Verzonden: vrijdag 23 februari 2018 8:06
Aan: Jacco Zutt <Jacco.Zutt@schagen.nl>
CC: Fietsersbond afd. Noordkop <noordkop@fietsersbond.nl>
Onderwerp: Projecten Schagen

Hallo Jacco,

Van Menno hebben we begrepen, dat we voortaan door projectleiders aangesproken worden over
renovatie/vernieuwen van fietspaden en wegen in de gemeente Schagen. Jij bent daarvan de
coördinator. Graag willen we daarbij aantekenen, dat

· Correspondentie daarover verloopt via noordkop@fietsersbond.nl of onderstaand adres.
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· Bij eventuele overleggen Hans Boot (voorzitter) en Charles van der Mark (secretaris) aanwezig
zullen zijn.

· Die overleggen bij voorkeur plaatsvinden op donderdagmiddag, i.v.m. beschikbaarheid.

We vertrouwen op een vruchtbare samenwerking.

Met vriendelijke groeten,

Secretaris Charles van der Mark,
van Rennesstraat 6,
1741 HD Schagen
(0224) 29 69 26
https://noordkop.fietsersbond.nl
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