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Van: @barneveld.nl>
Verzonden: maandag 23 september 2019 09:11
Aan:  

Onderwerp: RE: overleg 24 september

Goedemorgen, 
 
Mij past woensdag eveneens, vanaf 13:00. 
 
Groet, 

 
 

Van: @wageningen.nl]  
Verzonden: maandag 23 september 2019 8:20 
Aan: '  

Onderwerp: RE: overleg 24 september 
 
Woensdagmiddag is wat mij betreft oké. 
 
m.vr.groeten, 

 
 

Van:  @oddevallei.nl>  
Verzonden: maandag 23 september 2019 7:46 
Aan: ' @gelderland.nl>; ' @scherpenzeel.nl>; ' ' 

@ede.nl>; ' @nijkerk.eu>;   
@wageningen.nl>;  @ede.nl>;   

@barneveld.nl> 
Onderwerp: RE: overleg 24 september 
 
Hallo, 
 
Ik zou woensdagmiddag ook kunnen. De MT kamer kan mogelijk gebruikt worden op Manenberg M2 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Businesscontroller 
T  E @oddevallei.nl  

 
OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl 
Telefoon 088-116 99 00 | www.oddevallei.nl 

 

Van:  @gelderland.nl]  
Verzonden: zondag 22 september 2019 13:57 
Aan: ' @scherpenzeel.nl>; ' @ede.nl>;   

@nijkerk.eu>;  @oddevallei.nl>;   
@wageningen.nl>;  @ede.nl>;   
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@barneveld.nl> 
Onderwerp: RE: overleg 24 september 
 
Hallo.  
Ook mij bij is er dinsdag een afspraak doorheen gekomen, dus woensdag zou mij ook beter uitkomen. 
Groeten   
 

Van:  @scherpenzeel.nl>  
Verzonden: vrijdag 20 september 2019 10:22 
Aan: ' @ede.nl>;  @nijkerk.eu>;   

ODDV  @oddevallei.nl>;  @wageningen.nl>;   
@ede.nl>;  @barneveld.nl>;   
@gelderland.nl> 

Onderwerp: RE: overleg 24 september 
 
Goedemorgen, 
 
Dinsdag gaat mij inderdaad niet lukken i.v.m. een trainingsdag waarbij ik aanwezig moet zijn. Woensdagmiddag zou 
wat mij betreft dan ook goed uitkomen. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Beleidsmedewerker Financiën│ afdeling Bedrijfsvoering  
(even weken: ma t/m do | oneven weken: ma t/m vr) 
Tel. (033) 277 23 24 
 
Volg de gemeente Scherpenzeel op: 
 

 
 
 
 
 

Van:  @ede.nl>  
Verzonden: vrijdag 20 september 2019 10:08 
Aan: ' @nijkerk.eu>;   ODDV  @oddevallei.nl>;   

@wageningen.nl>;  @ede.nl>;   
@barneveld.nl>;  @scherpenzeel.nl>;   
@gelderland.nl> 

Onderwerp: RE: overleg 24 september 
 
Hallo , 
 
Helaas, afspraak is ’s middags. Om 13:00 met de controllers en vanaf 14:00 met  erbij. 
 
Ik weet niet in hoeverre verplaatsen praktisch nog kan. Er is wonder boven wonder eventueel nog wel een 
vergaderruimte op het gemeentehuis in Ede op woensdagmiddag. Ik denk alleen dat woensdags niet kan.  
 
Aan de andere kant, als ik nu kijk hebben  en  zich afgemeld, hebben  en  geaccepteerd 
en van  weet ik het niet. Mocht iedereen verder woensdag wel kunnen dan zou het een optie zijn.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Adviseur Bedrijfsadministratie/ 
Fiscaal adviseur 
T  -   
E @ede.nl - I www.ede.nl 
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Van:  @nijkerk.eu]  
Verzonden: vrijdag 20 september 2019 9:53 
Aan:   ODDV  @oddevallei.nl>;  @wageningen.nl>; 

@ede.nl>;  @ede.nl>;   
@barneveld.nl>;  @scherpenzeel.nl>;   
@gelderland.nl> 

Onderwerp: RE: overleg 24 september 
 
Dag ,  
 
staat deze bijeenkomst ‘s morgens of ‘s middags gepland? 
Ik kan ’s middags niet ivm een rampenoefening in Arnhem, ik vind de agenda wel belangrijk. 
Bestaat er een mogelijkheid om deze naar woensdag te verplaatsen? 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Adviseur Financien 
Heffings- en Invorderingsambtenaar  
Gemeente Nijkerk | Kolkstraat 27, 3861 AK Nijkerk | Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk | Telefoon 14 033 | www.nijkerk.eu | Twitter: gemeenteNijkerk  
 
 

Van:  @oddevallei.nl>  
Verzonden: donderdag 19 september 2019 16:13 
Aan:  @nijkerk.eu>;  @wageningen.nl>; 

@ede.nl>;  @ede.nl>;   
@barneveld.nl>;  @scherpenzeel.nl>;   
@gelderland.nl> 

Onderwerp: overleg 24 september 
 
Collega’s 
 
Ik zie dat er volgende week overleg gepland is. 
 
Ik zou graag de volgende stukken willen inbrengen: 
 
Al deze stukken zijn nog concept en worden ook nog in ons MT en het OGO besproken, dus er kan nog wat 
wijzigen. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Businesscontroller 
T  E @oddevallei.nl  

 
OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl 
Telefoon 088-116 99 00 | www.oddevallei.nl 
 

De inhoud van dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, verspreiding of 
verstrekking aan derden is niet in alle gevallen toegestaan en geschiedt onder verantwoordelijkheid van 
degene die daartoe overgaat. Indien dit e-mailbericht niet voor u is bestemd verzoeken wij u het bericht aan 
de afzender te retourneren en het origineel alsmede eventuele kopieën te vernietigen. De Omgevingsdienst 
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de Vallei staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, 
noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Uitsluitend de door de bevoegde persoon of het bevoegde 
bestuursorgaan getekende documenten zijn bindend. 

De proclaimer van de gemeente Ede is van toepassing  

**** Disclaimer ****  

De inhoud van dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, verspreiding of 
verstrekking aan derden is niet in alle gevallen toegestaan en geschiedt onder verantwoordelijkheid van 
degene die daartoe overgaat. Indien dit e-mailbericht niet voor u is bestemd verzoeken wij u het bericht aan 
de afzender te retourneren en het origineel alsmede eventuele kopieën te vernietigen. De Omgevingsdienst 
de Vallei staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, 
noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Uitsluitend de door de bevoegde persoon of het bevoegde 
bestuursorgaan getekende documenten zijn bindend. 

 

 
______________________________________________________________ 
 
Voor elektronische communicatie hanteert de gemeente 
Wageningen een proclaimer. Hierin staat waar u de 
gemeente Wageningen op kunt aanspreken. U kunt dit nalezen op 
http://www.wageningen.nl/Configuratie/Proclaimer_elektronische_communicatie 
of telefonisch opvragen bij de gemeente Wageningen (0317-492911). 
______________________________________________________________ 
Deze e-mail en eventuele bijlage(n) zijn alleen bestemd voor de geadresseerde.  Als u 
dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de 
afzender hierover te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht of bijlage die 
niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen, openbaar te maken dan wel te verspreiden. 

 




