isoleren?
kom naar de
burenbijeenkomst

informatie en aanbod
maandag 26 november 2018
20.00 uur in De Spil,
Koningin Julianalaan 10
de actie gaat van start in Nieuwleusen-Noord
(ten noorden van het Zandspeur)
Aan

De gemeenteraad van Dalfsen.

Onderwerp: leefbaarheidsonderzoek Nieuwleusen.
Geachte gemeenteraad.

Wij doen u bij deze ter kennisneming de onderzoeksresultaten toekomen van het
leefbaarheidsonderzoek dat Plaatselijk Belang Nieuwleusen het afgelopen jaar heeft laten
uitvoeren.
Op 18 april jl. zijn de resultaten gepresenteerd tijdens de algemene openbare
ledenvergadering in zalencentrum ‘t Witte Peerd.

De leden hebben kennis genomen van de resultaten van het onderzoek en herkenden zich hier
ook in.

meld je aan in de
buurkracht-app

Vervolgens is er ingestemd met de conclusies en bevindingen en de uitvoeringsagenda voor
de toekomst van Nieuwleusen.
Samen met u hopen we hier invulling aan te gaan geven.
Met een vriendelijke groet,

Het bestuur van Plaatselijk Belang Nieuwleusen.
Arend Jan Schuurman, voorzitter.
Klaasje Tempelman, secretaris.

Secretaris:

K. Tempelman-van Gijssel

isoleren?
kom naar de
burenbijeenkomst

informatie en aanbod
maandag 26 november 2018
20.00 uur in De Spil,
Koningin Julianalaan 10
Aan
De gemeenteraad van Dalfsen.

de actie gaat van start in Nieuwleusen-Noord
(ten noorden van het Zandspeur)

Onderwerp: leefbaarheidsonderzoek Nieuwleusen.
Geachte gemeenteraad.
Wij doen u bij deze ter kennisneming de onderzoeksresultaten toekomen van het
leefbaarheidsonderzoek dat Plaatselijk Belang Nieuwleusen het afgelopen jaar heeft laten
uitvoeren.
Op 18 april jl. zijn de resultaten gepresenteerd tijdens de algemene openbare
ledenvergadering in zalencentrum ‘t Witte Peerd.
De leden hebben kennis genomen van de resultaten van het onderzoek en herkenden zich hier
ook in.
Vervolgens is er ingestemd met de conclusies en bevindingen en de uitvoeringsagenda voor
de toekomst van Nieuwleusen.
Samen met u hopen we hier invulling aan te gaan geven.
Met een vriendelijke groet,
Het bestuur van Plaatselijk Belang Nieuwleusen.
Arend Jan Schuurman, voorzitter.
Klaasje Tempelman, secretaris.

meld je aan in de
buurkracht-app

Secretaris:

K. Tempelman-van Gijssel
Den Hulst 69
7711 GL Nieuwleusen

