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reijer.kooij@ziggo.nl

Van: fp-Publiek DGMo-DGMo <publiekdgmo@minienw.nl>
Verzonden: donderdag 10 februari 2022 07:31
Aan: reijer.kooij@ziggo.nl
Onderwerp: Behandelbericht van uw brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

10-02-2022 
 
Ons kenmerk: IENW/BSK-2022/10644  (451304) 
 
Geachte heren, 

Helaas zal het niet lukken om uw brief binnen de gestelde afhandeltermijn van vier weken te behandelen. Om uw 
brief zo goed mogelijk te beantwoorden hebben wij wat meer tijd nodig. 
We doen ons uiterste best om zo spoedig mogelijk te reageren 

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen en/of opmerkingen dan kunt u dit mailen naar 
publiek@minienw.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Directoraat Generaal Mobiliteit | Burgerbrieven  
 
www.rijksoverheid.nl 
e-mail: publiek@minienw.nl 
 
 
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: fp-Publiek DGMo-DGMo  
Verzonden: zondag 16 januari 2022 17:11 
Aan: 'reijer.kooij@ziggo.nl' <reijer.kooij@ziggo.nl> 
Onderwerp: ontvangstbevestiging  
 
 
14-01-2022 
Ons kenmerk: IENW/BSK/451304 
 
Geachte heren, 
 
Het ministerie van I&W heeft uw brief aan de minister in goede orde ontvangen Wij hebben deze geregistreerd 
onder kenmerk IENW/BSK/451304 U kunt binnen vier weken een reactie verwachten. 
 
Heeft u naar aanleiding van deze ontvangstbevestiging nog vragen en/of opmerkingen dan kunt u dit mailen naar 
publiek@minienw.nl. 
Wilt u dan bovengenoemd kenmerk vermelden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat DGMo | Burgerbrieven  
 
www.rijksoverheid.nl 
 
 



2

Uw persoonsgegevens zijn nodig bij het behandelen van uw vraag die u gesteld heeft. Het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.  
Voor meer informatie over hoe het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met uw persoonsgegevens omgaat 
en wat uw rechten zijn, verwijzen wij u naar https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
infrastructuur-en-waterstaat/privacy 
 
 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages.  


