Sandra van de Sande
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Wieteke Nijkrake <wieteke@nohnik.nl>
dinsdag 27 oktober 2020 11:47
Gerard van Zomeren
Re: Afronding opdracht

Hoi Gerard,
Bij deze beide rapporten met daarin de gevraagde samenvatting: https://we.tl/t-FpxPxD9V4c
Succes met het opstellen van het advies voor college.
Met vriendelijke groet,
Wieteke Nijkrake - architect / partner

NOHNIK architecture and landscapes is gevestigd in Utrecht en Enschede | info@nohnik.nl | www.nohnik.nl

Op 26 okt. 2020, om 19:52 heeft Gerard van Zomeren <gvzomeren@Delft.nl> het volgende
geschreven:
Hoi Wieteke,
Wij zijn nu bezig met advies opstellen voor college, sorry, is even druk. Het verzoek is om in ieder
geval een samenvatting op te nemen in het rapport, iets meer dan de voorgestelde flyer. Gaat dat
lukken?
Grt
Gerard
Van: Wieteke Nijkrake <wieteke@nohnik.nl>
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 18:27
Aan: Gerard van Zomeren <gvzomeren@Delft.nl>
Onderwerp: Afronding opdracht
Hoi Gerard,
Ik ben inmiddels weer aan het werk na mijn vakantie. Van mijn collega’s begreep ik dat er in de
tussentijd geen contact is geweest tussen jullie en NOHNIK. Dus wil ik even informeren of jullie de
laatste tekstuele aanpassingen hebben kunnen verzamelen, zodat we deze kunnen verwerken in de
eindrapportage en onze opdracht kunnen afronden. Als dit niet nodig is dan horen we het ook graag
even.
Verder werden we vandaag op ons algemene nummer gebeld door een omwonende, Willem de
Jong. We hebben hem zoals afgesproken doorverwezen naar jullie. Dan weet je dat.
Met vriendelijke groet,
Wieteke Nijkrake - architect / partner

NOHNIK architecture and landscapes is gevestigd in Utrecht en Enschede | info@nohnik.nl | www.nohnik.nl
Aan dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde(n). De Gemeente Delft staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van
een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
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