
Van:                                (MN)
Verzonden:                     woensdag 26 mei 2021 11:49
Aan:                                ' '
Onderwerp:                    RE: 3Angle l Kostenopstelling verplaatsen voedingskast, gemaakt uren en acties
 
Hallo ,
 
Het ontwerp is akkoord. Ik zie de werkzaamheden graag tegemoet.
 
Groeten, 
 
Van: @fastned.nl> 
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 14:13
Aan: (MN) < @rws.nl>
Onderwerp: Re: 3Angle l Kostenopstelling verplaatsen voedingskast, gemaakt uren en acties
 
Beste ,
 
Zie in de bijlage de aangepaste tekeningen, met de recent ingemeten bomen op en rond de plek van het te bouwen laadstation. We hoeven nu nog slechts 3 bomen weg te halen om het laadstation te kunnen
bouwen. Ik hoor het graag van je als het ontwerp akkoord is bevonden zodat ik het werkzaamheden document kan opstellen.

--
 
Met vriendelijke groet / Kind Regards,
 

 

 
 / Senior Architect MSc Location Design

FASTNED B.V.
James Wattstraat 77R / 1097 DL Amsterdam

@fastned.nl
 
 
 
 
On Wed, May 5, 2021 at 3:17 PM (MN) < @rws.nl> wrote:

Hallo ,
Dank voor de update.
Voor RWS NN ben ik nog in afwachting van een intern akkoord op De Horne. Deze duurde langer dan de andere 2. Voor Wildinghe kreeg ik de opmerking dat de te herplaatsen bomen niet op
tekening zijn. Zou je deze nog willen toevoegen? Alvast bedankt.
Groeten, 
Van: @fastned.nl> 
Verzonden: woensdag 5 mei 2021 14:55
Aan: (MN) < @rws.nl>
Onderwerp: Re: 3Angle l Kostenopstelling verplaatsen voedingskast, gemaakt uren en acties
Beste ,
In de loop van de middag zullen we dit bericht ook naar 3Angle sturen, maar Fastned is akkoord met de kosten die verbonden zijn aan het verplaatsen van de besturingskast op de locatie De Slaag. Dit
betekent dat de vergunning kan worden vergeven. Echter is gebleken dat er al een hoop bomen zijn verdwenen op de locatie, ten opzichte van de bomen die in de tekening staan. Vandaag zal een collega
van mij hier de situatie inmeten en ik zal voor het einde van de week de aangepaste tekeningen en het werkzaamheden document doorsturen.

--
Met vriendelijke groet / Kind Regards,

 / Senior Architect MSc Location Design
FASTNED B.V.
James Wattstraat 77R / 1097 DL Amsterdam

@fastned.nl
On Mon, Apr 26, 2021 at 4:44 PM @fastned.nl> wrote:

Beste ,
Zie onderstaand de mailconversatie met betrekking tot de locatie De Slaag, waar wij vandaag een overleg over hebben gehad met 3Angle. In principe is het ontwerp zoals onderstaand toegevoegd
akkoord bevonden vanuit alle partijen. Echter, moeten wij intern nog even in discussie over de kosten van de te verplaatsen kast. Eind volgende week zullen wij met een besluit komen en kunnen we
(hopelijk) deze vergunning gaan afronden.

--
Met vriendelijke groet / Kind Regards,

 / Senior Architect MSc Location Design
FASTNED B.V.
James Wattstraat 77R / 1097 DL Amsterdam

@fastned.nl
---------- Forwarded message ---------
From: @fastned.nl>
Date: Mon, Apr 26, 2021 at 4:41 PM
Subject: Re: 3Angle l Kostenopstelling verplaatsen voedingskast, gemaakt uren en acties
To: @heijmans.nl>
Cc: @fastned.nl>, (MN) < @rws.nl>, < @heijmans.nl>
Beste ,
Dank voor je bericht en de toegezonden stukken. Hierbij ook de aangepaste tekeningen, de verplaatsing van de kast en de lichtmast nu aangegeven als actie vanuit 3Angle.
Met betrekking tot onze netaansluiting (planning Stedin) staat deze nu gepland voor Q3-2021.  van jou hoor ik graag nog even wie het contactpersoon is bij Stedin, dan kunnen we deze personen
aan elkaar koppelen en hopelijk het proces zo efficiënt mogelijk maken.
Verder zal ik de tekeningen ook gelijk doorsturen aan  (vergunningsverlener), met daarbij aangegeven dat we eind volgende week met een besluit komen over de eventuele verplaatsing
van de kast.
Mochten er nog vragen zijn hoor ik dat graag.

--
Met vriendelijke groet / Kind Regards,

 / Senior Architect MSc Location Design
FASTNED B.V.
James Wattstraat 77R / 1097 DL Amsterdam

@fastned.nl
On Mon, Apr 26, 2021 at 2:16 PM @heijmans.nl> wrote:
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Beste Allen,
Hierbij het verslag van het overleg van zojuist.
Verzonden stukken:

Kostenopstelling verplaatsen voedingskast
Kostenopstelling gemaakte uren standlijn 26-04-2021

Acties:

Fastned geeft akkoord op kostenopstellingen
Fastned neemt contact op met Stedin tbv vaststellen doorlooptijd verplaatsen voedingspunt

neemt contact op met Stedin tbv vaststellen doorlooptijd verplaatsen voedingspunt
3Angle stelt kostenopstelling op voor aanbrengen mantelbuizen en verplaatsen lichtmast

Mochten er nog vragen zijn, hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet, 

Onderhoudsmanager
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---
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren.

This email is only meant for the intended recipient. This email may contain confidential information. If you have received this email in error please delete it and notify the sender immediately.

http://www.heijmans.nl/



