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Van:
Verzonden:
Aan:

donderdag 18 mei 201710:49

Onderwerp:

RE:Wirdum

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Voltooid

Darcheovisie.nl>

Hey I
Had je ook al even gebeld en had ook aI iets ingesproken. We lijken terug bij af... De rechter commissaris

lijkt

iedereen te hebben over ruled en te hebben besloten dat
en CRV tot een deal moeten komen. Wat
dat impliceert weet ik niet, maar in ieder geval ligt dat niet op de lijn van afspraken die wij hebben gemaakt met
CRV. Wellicht dat jaj kunt infsrrneren wàt nu de status is?
Groet,

Van:

fmaillo

,rateÊgylarden.nll

Verzonden: maandag 24 april2OlT LL:55

Aan:'f
Onderwerpt

RË:

Wirdum

Ha

Dat is zéker goed nieuws!l Dank voor deze 'blijde boodschap,! O
Hou me inderdaad aub op de haogte van de resultaten van je controle en van de verdere voortgang van de

uítwerking.

6roet,

Gemeente Leeuwarden
5r. Cultuurhistorisch

tiidellike locatie:

beleidsadviseur
{Archeologie} Sector
Bouwen, Wonen & Milieu
Telefoon (058)750
)leeuwprdgn.nl
Mo. tlm do. aanwezig

Tesselgchadestrar_t 5
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Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon 14058

htto://wlarw.leeuwarden"nl
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tgrailto;i --Sareh*gvisie,nil

fái-d"ao n: donderdag 20 april 2O17 17:21
tle;*- @fivrlon.nl
Aan:,
Onderwerp: Wirdum

Hey

r

ft:*,*>*à

en

Goed nieuws over Wirdum!

door .

gebeld van WiggerrRoss advocaten dat zij de bestanden van
lk werd vanmiddag
nog even contact op met CRV, waarna de bestanden vervolgens mijn kant
Zij
neemt
eerst
heeft rnogen ontvangen.
op komen en ik dus ...eindelijk... met de uítwerking kan beginnen.'.

0

met

:sproken dat ik de bestanden {op volledigheid} zal gaan controleren zodra ik ze
tk heb nog wel even
binnen hebl lk houd jullie op de hoogte!
Groet,

Archeovísie

Streekweg 28
9956P5 Den Andel

06'
0595
ffiêrEhssvkie.-nll

.

er een opgroving onuitgewerkt ap de plank of ligt uw materiaslspecialist ziek ap bed, Archeovisie kan u van
dienst zijn. Archeavisie beschikt over een grote periode* en nateriaalkennis en schuwt geen enkele categarie en
Ligt

geen enkel orchealagisch tiidvak

. Mocht u als overheid

,

kampen ínet het ontwikkelen van een orcheologische visie of hikt u tegen die lostige

oonbesteding aan, Archeovisie is uw portii.

. tndíen uw bestemmingsplan

in gevaor komt door mogelijk torenhoge archeologische kasten, Archeovisie kan u

met raod en daad b$staan.

. Zoekt u een docent vaar

archealogische lessen of talleges, in welk type onderwijs ook, Archeovisie fociliteert in elk

onderwerp ën voor alle leeltiidscategorieën.

.

Zoekt u iemand die een vertaalslag moet moken tussen wetenschap en pubtiek, Archeavísie vindt immer een

creatieve en onderscheidende oplossing.

