
@Bronck ors .n > 
rabobank.n1' 	 rabobank.n1>; Rijn van 
hotmail.com>; 	n Keesmat 

reentrust.ni> 

Van: 

Aan: 

CC: 

doetinchem.nl> 

insgreentrust.nl> 

Onderwerp: 
Datum: 

Hall~ 

den landgoed Keppel 
19.09.2019 08:26:40 (+0000) 

Ik was gisteren niet aan de slag, hoop dat de brief Al weg is. Van mijn kant geen opmerkingen, 
heldere brief! 

et vriendeliik nrQet, 

gemeente  [gD}  Doetinchem 

gemeente Doetinchem 
Leefomgeving 
Beleidsmedewerker Planologie / Duurzaamheid 

ii oetinchem.n1 
www oe chem.n1  
Voor adressen en openingstijden zie www.doetinchem.nl/contact  

Van 	 [mailtc 	 @greentrust.nl] 
Verzonden: woei 	 septerriuer Lui3 14:32 
Aa 	 @doetinchenn.nl>11111 	Bronckhorst.nl> 
CC 	 ra 	an n 	 ra o an .n >; ijn van Lynden 

ail.com>; Tijmen Keesmaa i 	 @greentrust.nl> 
•n erwerp: Brief omwonenden landgoed Keppel 

Bestailielp 

Zoals besproken willen we voor donderdagavond (voor de Tegenwind bijeenkomst) de bijgevoegde brief 
sturen aan de bewoners van Eldrik en Keppel. 
Kunnen jullie aangeven of er tegen onderdelen vanuit jullie kant bezwaren zijn? 

De afbeelding met het zoekgebied willen we er wel graag inlaten. Deze heeft namelijk de Tegenwind 
organisatie ook ontvangen. Dit is ook wat we de omwonenden willen laten zien tijdens de huis-aan-
huisbezoeken. Dan hebben mensen in ieder geval een beeld. Belangrijkste boodschap van de brief: we zijn 
nog in een oriënterende fase voor de plannen, willen het graag samen met de omgeving doen en willen 
graag bij de mensen langs gaan om ze te informeren. 

Kunnen jullie dit binnen een uur laten weten? Excuses voor de zeer snelle deadline voor reactie, maar we 
moeten alles nog gereedmaken voor morgen. 

Met vriendelijke groeten, 

111111111111 
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C) Gemeente Doetinchem Door de risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, 
gebreken of andere onvolkomenheden optreden in het e-mailverkeer. Daarom is alle informatie in dit 
bericht niet bindend. De gemeente Doetinchem gebruikt e-mail niet voor het aangaan van verplichtingen 
of rechtsbetrekkingen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden 
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