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Van: Dans, Erik ( AKD ) [mailto:EDans@akd.nl] 
Verzonden: maandag 13 mei 2013 9:29
Aan: Griffie Albrandswaard
CC: Jurgen Mahu; Richard Oomes
Onderwerp: HYPERLINK "mailto:griffie@albrandswaard.nl"griffie@albrandswaard.nl -
[KeywordCheck] - Mahu/Rhoon - bericht t.b.v. raadsvergadering vandaag - Found 
word(s) if you received this e-mail in error in the Text body
Urgentie: Hoog
 
Geachte heer, mevrouw,
 
Namens dhr. Mahu zou ik de raad als volgt willen berichten in verband met de 
raadsvergadering van vanavond. Zou u deze e-mail naar de raadsleden willen 
doorsturen? Bij voorbaat hartelijk dank daarvoor.
 
Vanavond staat het onderwerp “Herontwikkeling Dorpsdijk 106 Rhoon (locatie 
Greveling)” op de agenda van de raadsvergadering. Dhr. Mahu vernam van de 
gemeentelijke deelprojectleider dat het college uw Raad zal voorstellen om de 
kwestie later te behandelen zodat het plan van Steger beter kan worden bezien. 
Het ligt te meer in de rede dat het onderwerp niet vandaag, maar op een later 
moment door de Raad zal worden besproken, nu dhr. Mahu nog geen inhoudelijke 
reactie van de gemeente heeft ontvangen op de brief van 22 april 2013 die ik 
namens hem aan de gemeente zond in verband met de nakoming van de 
samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente en Mahu. 
 
Dhr. Mahu ondersteunt daarom het voorstel van het College om het onderwerp 
“Herontwikkeling Dorpsdijk 106 Rhoon (locatie Greveling)” vandaag niet 
inhoudelijk te bespreken. 
 
Met vriendelijke groet,

Erik Dans
Advocaat
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about our lawyers, publications, headlines, etc. This e-mail may contain 
information which is privileged or confidential. If you received this e-mail in 
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In the Netherlands, the practice is conducted by AKD N.V. (registered in the 
Trade Register of the 
Chamber of Commerce, number 24366820). The general conditions of AKD N.V. are 
applicable and 
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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