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Van: Dans, Erik ( AKD ) [mailto:EDans@akd.nl] 
Verzonden: donderdag 2 mei 2013 13:21
Aan: Griffie Albrandswaard
CC: Jurgen Mahu; Richard Oomes
Onderwerp: HYPERLINK "mailto:griffie@albrandswaard.nl"griffie@albrandswaard.nl -
[KeywordCheck] - Mahu/Rhoon - reactie n.a.v. carrousel 22 april 2013 - Found 
word(s) if you received this e-mail in error in the Text body
 
Geachte heer, mevrouw,
 
Hierbij bericht ik u namens dhr. Mahu en dhr. Oomes naar aanleiding van de 
carrousel van maandag 22 april 2013. Zou u deze e-mail naar de leden van de 
raad, alsmede de portefeuillehouder wethouder Van Praag willen doorsturen? 
Hartelijk dank daarvoor. 
 
Tijdens de carrousel is vanuit de Raad aan Mahu de vraag gesteld of hij bereid 
is om met de gemeente een mediation traject in te gaan. Dat lijkt Mahu op 
voorhand niet zonder meer zinvol, omdat het de afgelopen vijf jaar onmogelijk is
gebleken om met de gemeente definitieve afspraken te maken over de aanleg van de
infrastructuur. Mahu wenst de beslissing hierover evenwel pas te nemen nadat hij
de reactie van de gemeente heeft ontvangen op de brief van 22 april jl. die ik 
namens hem aan de gemeente zond. Mahu hoopt die reactie binnen de in de brief 
gestelde termijn van tien werkdagen te vernemen, derhalve ruim voor 
eerstvolgende raadsvergadering van 13 mei 2013 wanneer het onderwerp 
Herontwikkeling Dorpsdijk 106 (locatie Greveling) weer op de agenda staat.
 
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,

Erik Dans
Advocaat
Overheid en Onderneming 
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Visit our website HYPERLINK "http://www.akd.nl"www.akd.nl for more information 
about our lawyers, publications, headlines, etc. This e-mail may contain 
information which is privileged or confidential. If you received this e-mail in 
error, please notify us immediately by e-mail or 
telephone and delete the e-mail without reading, copying or disclosing its 
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contain a limitation of liability clause. The general conditions have been 
deposited at the Rotterdam District Court. On request 
the general conditions will be sent without charges. They are also available on 
HYPERLINK "http://www.akd.nl"www.akd.nl.
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