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Wolbert Meijer

Van: Griffie
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 11:50
Aan: Wolbert Meijer
Onderwerp: FW: Formulier ingevuld:  "Aanvraag Werkbezoek"
Bijlagen: ingevuld_formulier.xml

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

 
 

Van: Griffie Groningen <geenantwoord@gemeenteoplossingen.nl>  
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 11:31 
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl> 
Onderwerp: Formulier ingevuld: "Aanvraag Werkbezoek" 
 
Referentie: GRO165778991007  

Overzicht van gegeven antwoorden 

vraag antwoord 

Naam en voorletters Anja van der Linden 

Adres Olgerweg 75 

Postcode 9723 EC 

Woonplaats Engelbert 

Telefoonnummer 0631173207 

E-mailadres secretarismeerdorpen@gmail.com  

Evt. de organisatie of 
groepering die u 
vertegenwoordigt 

Belangenvereniging MEER-dorpen 

Omschrijving De Belangenvereniging MEER-dorpen wil graag de gemeenteraad 
uitnodigen voor een kennismaking met onze dorpen (Middelbert, 
Engelbert, Euvelgunne, Roodehaan. 
Daarnaast: naar verwachting wordt in oktober het geactualiseerde 
Masterplan Meerstad (Agenda voor de toekomst en Wensbeeld) 
behandeld in de gemeenteraad. 
Wij willen met de raad bespreken wat dit betekent voor onze dorpen 
en wat wij daar van vinden. Daarom willen wij dit werkbezoek graag 
gepland hebben na behandeling in B&W en voordat dit in de raad 
wordt behandeld. Wij denken aan 1e helft oktober. 
NB: Hieronder moet ik een uiterlijke datum invullen. Maar gaat erom 
dat het voor behandeling wensbeeld in raad is. 

Voor wie? Alle gemeenteraadsleden, van coalitie en oppositie. Liefst van zoveel 
mogelijk partijen. Per partij kan men dan beslissen wie komt. 

Vorm Graag in overleg. Dit kan een avond zijn bij ons in het dorp, bijv in het 
MFC. Eventueel hebben we ook nog een fietstocht met gids (wijzelf) 
van 25 km door onze dorpen, voor diegenen die onze dorpen nog 
helemaal niet kennen. Dat zou dan die middag kunnen, gecombineerd 
met een maaltijd in Harry's cafe. 
Maar hoofdzaak is een informatieve avond. 
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Overzicht van gegeven antwoorden 

vraag antwoord 

Wanneer wilt u 
(uiterlijk) het 
werkbezoek laten 
plaatsvinden? 

15-10-2022 

Welk tijdstip schikt u 
het beste? 

dinsdag of woensdagavond 

Hoeveel tijd heeft u 
nodig voor uw 
werkbezoek? 

2 a 2,5u 

 


