Willem-Simon van de Graaf
Secretariaat H. Deinum [secretariaat.deinum@leeuwarden.nl]
dinsdag 21 november 2017 12:05
'Willem-Simon van de Graaf'
afspraak archeologisch onderzoek Bredyk 32 in Wirdum op vrijdag 1 december om 11:00
uur

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Geachte heer Van de Graaf,
Hierbij bevestig ik de afspraak inzake archeologisch onderzoek Bredyk 32 in Wirdum op vrijdag 1 december om
11:00 uur
Locatie: Stadhuis, Hofplein 38 te Leeuwarden
Genodigden:
‐ de heer Van de Graaf
‐ de heer Deinum
‐ de heer Besselse
‐ de heer Jonker
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Lenny Alkemade
Lenny Alkemade
Bestuurssecretaresse voor het College van B&W
E lenny.alkemade@leeuwarden.nl
T (058) 233 2312 | M 06 43365102

Gemeente Leeuwarden
Stadhuis, Hofplein 38
Postbus 21000, 8900 JA LEEUWARDEN
T 14 058 | Leeuwarden.nl | Twitter | Facebook

Van: Willem-Simon van de Graaf [mailto:wsvandegraaf@gmail.com]
Verzonden: dinsdag 21 november 2017 11:47
Aan: Besselse, Henk; Alkemade, Lenny
CC: Jonker, Jan Harmen
Onderwerp: RE: Voorstel Tijdstippen overleg met wethouder H.Deinum

Geachte mevrouw Alkemade, heer Besselse,
1 december om 11 uur is prima.
Mag ik er vanuit gaan dat de heer Deinum tegen die tijd goed op de hoogte is van de casus?

Met vriendelijke groeten
Willem‐Simon van de Graaf
06‐17000856
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Van: Besselse, Henk [mailto:henk.besselse@leeuwarden.nl]
Verzonden: dinsdag 21 november 2017 11:31
Aan: Willem‐Simon van de Graaf (wsvandegraaf@gmail.com)
CC: Alkemade, Lenny; Jonker, Jan Harmen
Onderwerp: Voorstel Tijdstippen overleg met wethouder H.Deinum
Geachte heer de Graaf,
Onderstaand de volgende opties voor overleg met wethouder H.Deinum, conform mail van gisteren.
‐
‐
‐

1 december om 11:00 uur
5 december om 16:00 uur
15 december om 11:00 uur

Ik verzoek U de afspraak te willen maken met het secretariaat van dhr. Deinum:
Lenny Alkemade
Bestuurssecretaresse voor het College van B&W
E lenny.alkemade@leeuwarden.nl
T (058) 233 2312 | M 06 43365102
Gemeente Leeuwarden
Stadhuis, Hofplein 38
Postbus 21000, 8900 JA LEEUWARDEN
T 14 058 | Leeuwarden.nl | Twitter | Facebook

Met vriendelijke groet,
H Besselse
Senior Adviseur GEB
Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
0643365031
henk.besselse@leeuwarden.nl

Van: Besselse, Henk
Verzonden: maandag 20 november 2017 17:27
Aan: 'Willem‐Simon van de Graaf'
CC: Jonker, Jan Harmen
Onderwerp: RE: archeologisch onderzoek Bredyk 32 in Wirdum
Geachte heer van de Graaf,
U verzoekt om een onderhoud op bestuurlijk niveau. Wethouder Henk Deinum is daartoe bereid.
Ik zal U dezer dagen een aantal tijdstippen doorgeven waarop hij gelegenheid heeft.

Met vriendelijke groet,
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H.Besselse
Gemeente leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
0643365031
hbesselse@leeuwarden

Van: Willem‐Simon van de Graaf [mailto:wsvandegraaf@gmail.com]
Verzonden: woensdag 15 november 2017 15:32
Aan: Besselse, Henk
Onderwerp: archeologisch onderzoek Bredyk 32 in Wirdum
Geachte heer Besselse,
U was vandaag telefonisch niet bereikbaar, vandaar dat ik dit mailtje stuur.
We hebben elkaar op 4 september jl. gesproken over de problematiek omtrent het archeologische onderzoek in
Wirdum.
Ik had op 15 augustus een brief aan de gemeente gestuurd met een aantal vragen omtrent het onderzoek. Ondanks
meerdere herinneringen en een ingebrekestelling heb ik nog steeds geen antwoord ontvangen. Er is reeds sinds een
aantal weken een dwangsom van kracht.
Blijkbaar ziet de gemeente geen prioriteit in deze casus en laat zij de zaken op hun beloop. Zoals het er nu uitziet zal
het dan ook escaleren, met alle gevolgen van dien.
Omdat de gemeente bij escalatie wel eens veel meer schade zou kunnen oplopen dan zij nu vermoedt, bied ik de
gemeente de gelegenheid om op korte termijn in een overleg op het niveau van het college van B & W te proberen
de problemen op een minnelijke manier op te lossen.
U leek me hiervoor de geschikte contactpersoon, hoewel ik dat niet zeker weet. Zo niet dan verzoek ik u deze mail
naar de juiste persoon door te sturen.
Ik hoor graag op zeer korte termijn of er interesse is in een dergelijk gesprek. Ik verzoek u per mail te antwoorden.
De komende twee dagen ben ik telefonisch niet bereikbaar.

Met vriendelijke groeten
Willem‐Simon van de Graaf
06‐17000856
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