
Van : Jan Verheyen <jverheye@ovam.be>

Onderwerp : Re: 3M

Aan : Tim Van der Schoot <Tim.VanderSchoot@BAMNV.BE>

Cc : Ann Cuyckens <acuycken@ovam.be>, Filip Collet <fcollet@ovam.be>

Zimbra acuycken@ovam.be

Re: 3M

di 26 jun 2018 17:34

Beste Tim,

Zoals afgesproken hebben we dit intern en met ons kabinet verder doorgesproken.

We besloten dat de OVAM momenteel niet pro-actief aan communicatie-initiatieven zal deelnemen.

Desgevraagd, zullen we natuurlijk verdere toelichting geven bij vragen die voor de OVAM bestemd zijn.

Met vriendelijke groet,

Jan Verheyen

Op 25 jun. 2018 om 17:14 heeft Tim Van der Schoot <Tim.VanderSchoot@BAMNV.BE> het volgende ge

schreven:

Dag Jan,

Het omgevingsvergunningsdossier van Fluxys (bemalingen en waterzuivering) is afgelopen

donderdagnamiddag 21/06 volledig en ontvankelijk verklaard. Dit wil dus zeggen dat de pro

cedure effectief van start is gegaan en het openbaar onderzoek binnen enkele dagen zal st

arten. De nodige formulieren zullen worden uitgehangen en het aanvraagdossier kan door

burgers worden ingekeken. Meteen ook het moment dat de PFOS-problematiek mogelijk na

ar buiten kan komen.

Overeenkomst tussen BAM en 3M zal mogelijk rond half juli rond zijn: tenzij daartegen and

ers beslist zou worden zullen wij hier niet pro-actief rond communiceren.

Uiteraard niet uit te sluiten dat dit dossier in tussentijd publiek wordt en moet gereageerd

worden door de betrokken partijen: BAM, 3M, OVAM, VMM, …

Hebben jullie intern al kunnen afstemmen welke rol jullie in deze communicatie kunnen/zull

en opnemen?

Alvast bedankt voor de info.

Mvg,

Tim Van der Schoot | hoofd communicatie & woordvoerder

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel nv van publiek recht

Rijnkaai 37 | B-2000 Antwerpen

Tel   +32 3 328.80.72  | +32 477.59.65.58

Tim.VanderSchoot@bamnv.be

www.bamnv.be | www.oosterweelverbinding.be

Zimbra http://mail.ovam.be/zimbra/h/printmessage?id=663065&tz=Europe/Berlin

1 van 3 26/06/2018 21:14



From: Tim Van der Schoot

Sent: dinsdag 5 juni 2018 11:19

To: 'Jan Verheyen' <jverheye@ovam.be>

Cc: Ann Cuyckens <acuycken@ovam.be>; Filip Collet <fcollet@ovam.be>

Subject: RE: 3M

Dag Jan,

Kan je me informeren of jullie ondertussen al intern verder hebben kunnen afstemmen?

Bedankt voor de info.

Met vriendelijke groet,

Tim Van der Schoot | hoofd communicatie & woordvoerder

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel nv van publiek recht
Rijnkaai 37 | B-2000 Antwerpen

Tel   +32 3 328.80.72  | +32 477.59.65.58

Tim.VanderSchoot@bamnv.be

www.bamnv.be | www.oosterweelverbinding.be

From: Jan Verheyen [mailto:jverheye@ovam.be]

Sent: dinsdag 8 mei 2018 11:43

To: Tim Van der Schoot <Tim.VanderSchoot@BAMNV.BE>

Cc: Ann Cuyckens <acuycken@ovam.be>; Filip Collet <fcollet@ovam.be>

Subject: Re: 3M

Dag Tim,

Kan je me  informeren over welke nieuwe info of gegevens er zijn en wat de

inhoud en doel moet zijn van de communicatie die jullie voor ogen hebben?

Dan kunnen wij asap intern met onze administrateur-generaal en met kabin

et verder afstemmen.

Met vriendelijke groet, 

--

Jan Verheyen | Woordvoerder | Team pers en communicatie

OVAM | Stationsstraat 110 - 2800 Mechelen

T 015 284 140 | F 015 413 072

GSM 0479 890 746

E jan.verheyen@ovam.be | www.ovam.be

Twitter: PersAtOVAM

Samen maken we morgen mooier

Heeft u onze nieuwsbrief al gelezen? Schrijf u in op www.ovam.be/nieuwsbrief

Van: "Tim Van der Schoot" <Tim.VanderSchoot@BAMNV.BE>

Zimbra http://mail.ovam.be/zimbra/h/printmessage?id=663065&tz=Europe/Berlin
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Aan: jverheye@ovam.be, "Ann Cuyckens" <acuycken@ovam.be>

Verzonden: Woensdag 2 mei 2018 17:56:54

Onderwerp: 3M

Dag Ann & Jan,

Ik kom terug op het dossier waarrond we in 2017 uitgebreid hebben overleg gepleegd en i

nfo hebben uitgewisseld.

Volgens de huidige planning zal de overeenkomst tussen 3M en BAM ondertekend worden i

n de 1e week van juni. Rond dezelfde periode verwacht ik ook dat de vergunningsaanvraag

van Fluxys voor het verplaatsen van leidingen in dit gebied zal uithangen op het terrein en

mensen dus de aanvraag zullen kunnen inkijken en eventueel kunnen vaststellen dat er zic

h bepaalde problemen voordoen.

Het blijft de intentie van BAM en 3M om over dit dossier samen en proactief te communicer

en. Sinds vorige week vrijdag ben ik opnieuw in gesprek met 3M US om deze communicatie

af te stemmen.

Het blijft naar mijn mening wenselijk en aangewezen dat ook jullie, als bevoegde administr

atie, actief betrokken zijn bij deze communicatie.

Graag bericht als jullie willen meewerken aan een dergelijke communicatie.

Alvast bedankt.

Mvg,

Tim

Tim Van der Schoot | hoofd communicatie & woordvoerder

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel nv van publiek recht

Rijnkaai 37 | B-2000 Antwerpen

Tel   +32 3 328.80.72  | +32 477.59.65.58

Tim.VanderSchoot@bamnv.be

www.bamnv.be | www.oosterweelverbinding.be

Disclaimer: http://www.ovam.be/disclaimer

Zimbra http://mail.ovam.be/zimbra/h/printmessage?id=663065&tz=Europe/Berlin
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