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20:01:27         From  Robert Tannemaat | Gemeente Nijmegen : Minou had net nog een vraag zag ik.
20:07:22         From  Reinout en Minou : Wij hebben nog een vraag
20:11:50         From  Maarten Bakker : Het is dus een besluit van de (meerderheid van de) raad.
20:12:10         From  Hans Etman | Dagvoorzitter.nl : Ik onthou het Minou. Ik laat eerst Sandra haar presentatie even 
geven en kom dan bij je terug
20:13:45         From  Maarten Bakker : Het is wel aangekocht met dit doel. In formele zin moet het nog vastgesteld 
worden: een bestemmingsplanwijziging is nodig om het beoogde doel te realiseren. 
20:14:12         From  Maarten Bakker : Mocht de raad niet instemmen met de bestemmingsplanwijziging, is er geen 
ander plan.
20:14:39         From  Pieternel Blankenstein - Gemeente Nijmegen : Dank je Maarten voor je aanvulling
20:16:06         From  Reinout en Minou : Kunnen wij deze presentaties ook ergens terug vinden?
20:16:27         From  Pieternel Blankenstein - Gemeente Nijmegen : Jazeker. Deze zullen wij op mijnwijkplan 
plaatsen
20:16:34         From  Reinout en Minou : Dank
20:17:37         From  Hans Etman | Dagvoorzitter.nl   to   Martijn-Floris Jansen (Juridisch Adviseur)(Privately) : ik 
kom zo bij je
20:20:38         From  Sander : Excuus, ik heb geen camera of microfoon op deze PC. Als alle procedures e.d. 
doorlopen worden en alles verloopt volgens plan en Merleyn komt op die locatie, wanneer is de inschatting dat de 
schop in de grond gaat?
20:21:53         From  Hans Etman | Dagvoorzitter.nl : Ik zal je vraag zometeen stellen, Sander
20:25:31         From  Sander : Mijn vraag ging er meer over wanneer echt met de bouw van Merleyn begonnen wordt 
als alles doorgaat
20:26:04         From  Maarten Bakker : Ik moet er vantussen voor een andere meeting. Mochten jullie nog van 
gedachten willen wisselen, mail gerust even: maarten@vvd024.nl
20:27:26         From  Sander : Bedankt voor de beantwoording
20:40:43         From  Marjolijn Mijling CDA : Ik moet helaas ook weg, maar voor extra vragen of opmerkingen 
mja.mijling@live.nl (heb mijn officiÃ«le mailadres even niet paraat ;)) raadslid CDA Nijmegen. 
20:51:19  From  Sander : Bij deze ook nog een pluim, Hans ;)
20:52:43  From  Hans Etman | Dagvoorzitter.nl : Dank je wel!
20:53:48  From  Toine Tax - Doornroosje / Merleyn : Ja, helemaal eens. Goed, rustig met een hele mooie stem. Top, 
Hans.
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