
Van: Wim van Yperen wvanyperen@planet.nl
Onderwerp: Re: Afrondende notitie rond diefstal van Torenvalknestkast

Datum: 1 maart 2017 13:39
Aan: Wim Duijs wim.duijs@denhaag.nl

Kopie: heleen.melchers-sharrott@odh.nl, vergunningen vergunningen@odh.nl

Geachte heer Duijs,

Ik begrijp uw uitsteltaktiek, doch de Torenvalken dulden geen uitstel. Die vliegen nu zoekend rond. 
Ik ga er dus van uit dat u de nestkast onmiddellijk terug laat plaatsen als u geen ontheffing kunt overleggen voor het verwijderen daarvan. 
Daar is wat mij betreft geen nader overleg voor nodig.

Zoals gemeld schakel ik - bij ontbreken van die ontheffing (waar het nu naar uitziet) - zo nodig  behalve de ODH, ook de Partij 
voor de Dieren, Boudewijn Revis en de pers in om onmiddellijke terugplaatsing door u af te dwingen en overweeg tevens 
aangifte te doen van diefstal als de ODH dat voor de rechtsgang nodig acht.

Groet,

Wim van Yperen
Kalhuisplaats 104
2586 JS  Den Haag
070-3505381
06-23237041

wvanyperen@planet.nl
kiekjesdief.nl

Op 1 mrt. 2017, om 12:19 heeft Wim Duijs <wim.duijs@denhaag.nl> het volgende geschreven:

Geachte heer van Yperen, beste Wim
 
Zoals eerder telefonisch aangegeven zijn wij altijd bereid om met u in overleg te treden. Wij hopen dat u 
daar gevolg aan wilt geven. Dat zou wat ons betreft volgende week kunnen.
 
Voor een afspraak kunt donderdag of vrijdag contact opnemen met Amrita Janglie 070-7529462.
 
Met vriendelijke groet
 
Wim Duijs
 
Beleidsafdeling Stadsbeheer
Afdelingshoofd Duurzaamheid en Groen
 
 
 

Van: Wim van Yperen [mailto:wvanyperen@planet.nl] 
Verzonden: dinsdag 28 februari 2017 18:33
Aan: Wim Duijs
Onderwerp: Afrondende notitie rond diefstal van Torenvalknestkast
 
Geachte heer Duijs / Beste Wim,

Om de soap rond de diefstal van de in gebruik zijnde Torenvalknestkast uit het zenderduin te 
Scheveningen wat overzichtelijk te houden heb ik een afrondende notitie gemaakt. 
Ik laat het hier verder bij en wacht actie van de ODH en het terugplaatsen van de bak met 
belangstelling af.

Klik en lees maar (als je er nog zin in hebt tenminste):
http://www.kiekjesdief.nl/jml3/2350-de-gemeente-en-de-hvb-vs-de-duindorpse-torenvalken

Groet,

Wim van Yperen
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Wim van Yperen
Kalhuisplaats 104
2586 JS  Den Haag
070-3505381

wvanyperen@planet.nl
 
 
De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: 
http://www.denhaag.nl/disclaimer
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