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Schennink, Marta

Van: Tieme & Miranda Leenders <huizeleenders@gmail.com>

Verzonden: woensdag 27 januari 2021 10:28

Aan: Miranda Leenders

Onderwerp: Fwd: Datum voor bijeenkomst landschappelijke inrichting zonneveld Wehl en vraag 

aan de werkgroep

 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: Tieme & Miranda Leenders  

Datum: 27 januari 2021 om 10:22:47 CET 

Aan: Miranda Leenders  

Onderwerp: Doorst: Datum voor bijeenkomst landschappelijke inrichting zonneveld Wehl en 

vraag aan de werkgroep 

 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: Tieme & Miranda Leenders  

Datum: 24 december 2020 om 11:12:27 CET 

Aan: Laurent Estourgie  

Onderwerp: Datum voor bijeenkomst landschappelijke inrichting zonneveld Wehl 

en vraag aan de werkgroep 

Beste Laurent, 

 

Denk je ook aan het aan laten haken van een onafhankelijke voorzitter en notulist 

bij de geplande teamssessie? Eea conform de gemaakte afspraken.  

Fijne dagen en tot in januari!  

Verstuurd vanaf mijn iPad 

 

 

Op 23 dec. 2020 om 10:28 heeft Laurent Estourgie het volgende 

geschreven: 

  
Beste Tieme, Johnny en Florike, 

Allereerst wens ik jullie alvast fijne dagen toe en hopen dat jullie dit 

bewogen jaar gezond mogen afsluiten. 

Daarnaast wilden wij graag het initiatief nemen om een nieuwe 

bijeenkomst te organiseren naar aanleiding van het veldbezoek. 

Gezien de situatie zal deze digitaal zijn en zullen de bijeenkomst s 

’avonds organiseren, zodat iedereen erbij kan zijn. Zouden jullie 

kunnen aangeven welke dagen voor jullie zouden schikken? Tieme 
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zou jij kunnen helpen inventariseren welke dag voor de werkgroep 

het beste uitkomt? 

Voor ons zouden op dit moment de volgende avonden uitkomen: 

18, 19, 20, 21, 25, 26 januari 

Wat spreken we af? 

- Kronos maakt op basis van de verkregen input een 

aangepast landschappelijk ontwerp. 

- De stukken worden een week van te voren gestuurd, zodat 

iedereen zich er goed op kan voorbereiden. 

- Tijdens de bijeenkomst wordt het complete verhaal m.b.bt. 

landschappelijke inrichting en beheer door Kronos & 

landschapsdeskundige toegelicht. Daarbij zullen we ook 

ingaan op het achterliggende verhaal en de gemaakte 

keuzes en afwegingen. 

Daarnaast ook nog een verzoek aan de werkgroep. Zou het mogelijk 

zijn om jullie opmerkingen op de notulen van de laatste twee 

vergaderingen vast te leggen?  

Met vriendelijke groet, 

Laurent en Roald 

Met vriendelijke groeten | Kind regards | Mit freundlichen Grüßen 

Laurent Estourgie | Senior Project Manager | Kronos Solar 

Kronos Solar Nederland 

Noordwal 10 | 2513 EA | Den Haag | The Netherlands | 

laurent.estourgie@kronos-solar.com | www.kronos-solar.com 

Tel +31 (0)570 788 144 | Mob +31 (0)6 106189 67 

Kronos Solar Projects GmbH 

Petersplatz 10 | 80331 | Munich | Germany 

Tel +49 (0)89 8905 708-26 | Mob +49 (0)176 214 55414 | Fax +49 

(0)89-255513 1051 

Geschäftsführer/Managing Director Alexander Arcache | Sitz der 

Gesellschaft München | Amtsgericht München HRB 194883 

 

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE 

Please note that this message may contain confidential information. 

If you have received this message by mistake, please inform the 

sender of the mistake by e-mailing, then delete the message from 

your system without making, distributing or retaining any copies of 

it. Messages sent by e-mail can be sent under false name or be 

manipulated by third parties. For this reason our e-mail messages 

and the statements contained therein are generally not legally 

binding. 


