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Van: Griffie Groningen <geenantwoord@gemeenteoplossingen.nl>  
Verzonden: dinsdag 1 juni 2021 13:29 
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl> 
Onderwerp: Formulier ingevuld: "Aanvraag Werkbezoek" 
 
Referentie: GRO162254642627  

Overzicht van gegeven antwoorden 

vraag antwoord 

Naam en voorletters Sisca Sytema 

Adres Kraneweg 68 

Postcode 9718 JT 

Woonplaats Groningen 

Telefoonnummer 0624231530 

E-mailadres sisca@speeltuinengroningen.nl  

Evt. de organisatie of 
groepering die u 
vertegenwoordigt 

Speeltuincentrale Groningen 

Omschrijving Omschrijf het werkbezoek dat u graag georganiseerd zou willen zien. 
 
We zouden jullie wel graag willen uitnodigen voor een werkbezoek. 
 
We hebben de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling meegemaakt, 
waar we jullie graag over willen informeren. Niet alleen zijn er 18 
buurthuizen met speeltuinen bij ons aangesloten ook hebben we in de 
zomervakantie veel georganiseerd voor kinderen die nooit of zelden 
op vakantie gaan. Op dit moment zijn we ook weer volop aan de slag 
om een mooi programma voor en met deze doelgroep op te zetten. 
Daarnaast zijn we betrokken bij het project ‘Mooie wijken’ in de 
Indische Buurt en De Hoogte. 
 
We willen jullie daarom uitnodigen voor een werkbezoek en in overleg 
met de griffie een datum en programma willen afstemmen. We horen 
graag of jullie gebruik willen maken van ons aanbod. 

Voor wie? Wie zou u voor het werkbezoek willen uitnodigen? Woordvoerders 
m.b.t. Welzijn, Sport, Onderwijs en Cultuur 
Wilt u ook de desbetreffende portefeuillehouder uit het college 
(burgemeester/wethouder) uitnodigen? 

Vorm Hoe wilt u het werkbezoek het liefst vormgeven? 
We willen een fietstocht langs enkele speeltuinen organiseren en een 
korte bijeenkomst. Graag willen we dit programma ook in overleg met 
de raad maken. Dus mochten er wensen bij de raadsleden zijn dan 
horen we dat graag. 
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Overzicht van gegeven antwoorden 

vraag antwoord 

Wanneer wilt u 
(uiterlijk) het 
werkbezoek laten 
plaatsvinden? 

09-07-2021 

Welk tijdstip schikt u 
het beste? 

kan in overleg 

Hoeveel tijd heeft u 
nodig voor uw 
werkbezoek? 

2 uur 

 


