
Van:                                @fastned.nl>

Verzonden:                     vrijdag 30 april 2021 12:10

Aan:                                 (MN)

CC:                                   (MN)

Onderwerp:                    Re: Aangepaste ontwerpen voor Bisde en Lingehorst

 

Beste ,

 

Dat is hartstikke mooi nieuws! Zie de tekeningen en de aangepaste werkzaamheden-documenten in de bijlage.

We zien de vergunningen graag tegemoet!

 

Alvast bedankt.

--

 

Met vriendelijke groet / Kind Regards,

 

 

 

/ Senior Architect MSc Location Design

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

@fastned.nl

 

 

 

 

On Wed, Apr 28, 2021 at 5:02 PM  (MN) < @rws.nl> wrote:

Hallo ,

Beide locaties zijn akkoord. Zou je de tekeningen, voorzien van hemelwaterafvoer en werkzaamheden document willen toesturen?

Dan kan de ontwerpvergunning worden afgerond.

Alvast bedankt.

Groeten, 

Van: @fastned.nl> 
Verzonden: vrijdag 16 april 2021 16:39
Aan:  (MN) < @rws.nl>
CC: @fastned.nl>
Onderwerp: Aangepaste ontwerpen voor Bisde en Lingehorst

Beste ,

In navolging van jouw mail met betrekking tot de locatie Hellevliet, hebben we besloten de aanvragen voor de locaties Hellevliet, Bisde en Lingehorst door te zetten voor alleen het gedeelte "bouwfase 1".

Zie daarom in de bijlage van deze mail de aangepaste tekeningen voor de locaties Bisde en Lingehorst; de tekeningen zijn dus gelijk aan de tekeningen van "bouwfase 1", inclusief een voorstel voor de
compensatie van parkeervakken. Voor de locatie Bisde halen we 2 parkeervakken weg en plaatsen we ook 2 vakken terug. Voor de locatie Lingehorst zie ik slechts de mogelijkheid zoals nu ingetekend,
waarbij we 13 parkeervakken in totaal weghalen en 8 parkeervakken terugplaatsen.

Het voorstel voor de locatie Hellevliet komt er zo spoedig mogelijk aan. Verder hoor ik het graag van je als er nog vragen zijn. Ook hoor ik het graag van je als er een akkoord is, zodat we de
werkzaamheden documenten in orde kunnen gaan maken.

--

Met vriendelijke groet / Kind Regards,

 / Senior Architect MSc Location Design

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

@fastned.nl
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