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Goedemorgen,
Het COA-bestuur heeft besloten het pand in Gorinchem te kopen, zoals al aangegeven. We communiceren er niet over. Pand gaat einde week wel uit de verkoop, kan
opvallen. Kunnen we weer even contact hebben over vervolgtraject?

Met vriendelijke groet,
Milo Schoenmaker
Bestuursvoorzitter COA

Beste Milo, dank voor dit bericht. Wethouder Van Doesburg neemt contact met je op over het vervolgtraject. Wij hechten aan een tijdige informatievoorziening richting de
raad. Gr. Reinie Melissant.

Prima!

Goedemiddag, ik kreeg uw nummer van burgemeester Melissant. Zouden wij even kunnen bellen, om de communicatie af te stemmen rondom onze aankoop van een pand
in Gorinchem?
Met vriendelijke groet,
Milo Schoenmaker
Bestuursvoorzitter COA

Zeker! Schikt het u morgen. Anders laat ik een belafspraak inplannen.

Hg wethouder wonen Gorinchem

Jahoor. Kan 11.15 uur?

11:15 bel ik u! Tot morgen fijne avond!

Fijne avond!

Goedemorgen, zouden we weer even kunnen bellen? Ik ben benieuwd naar de voortgang en de vraag of COA nog kan helpen.
Mvg, Milo Schoenmaker

Goedemorgen,
Nogmaals het verzoek even contact te hebben.
Mvg, Milo Schoenmaker

Goedemorgen! Het zijn hectische tijden. Ik laat een belafspraak inplannen, anders komt het er niet van. Akkoord? Hartelijke groet

Prima, dank

Hallo ,
Helaas dien ik de komende dagen in quarantaine te verblijven. 

Dus: ik kan donderdag niet bij de raad zijn, althans niet live. Is dat ernstig? Wellicht moeten we even bellen.
Hgr, Milo Schoenmaker - Coa

. Het is wel van belang dat COA donderdag goed vertegenwoordigd is. Heb je een
vervanger? Digitaal kan, maar dat levert altijd de beroemde risico’s van storing op de lijn etc... dus heeft niet de voorkeur. Ben einde dag uit overleg. Hartelijke groet, Ro

De bijeenkomst start inderdaad om 21:30. Hartelijke groet, 

Dank. Er zijn inderdaad gesprekken gevoerd, dus een complete overval was het niet. Maar als we nog iets kunnen betekenen hoor ik het graag.
Zou het helpen als wij nog een keer op schrift zetten wat we voor ogen hebben?
Hgr, Milo Schoenmaker

 komt naar de vergadering, samen met . is mijn medebestuurslid. Hij zou graag even voorspreken, kan dat? Telefonisch of iets eerder op de
avond? Groet, Milo

Zeker dat kan. De avond zelf zit ik vanaf 18:00 helemaal vol. Vandaag einde dag of morgen 12:00 uur passen goed. Dank!

Verstuurd vanaf mijn iPhone


