isoleren?
kom naar de
burenbijeenkomst!

uitnodiging
maandag 26 november 2018 om 20.00 uur
De Spil, Koningin Julianalaan 10

Beste buur,
Wij, inwoners van Nieuwleusen, zijn trots op ons dorp. Als je
door de straten wandelt, zie je dat verschillende bewoners
hun huis verduurzamen. Fijn, want wij vinden dit belangrijk en
zien dit als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ons
idee is: Ieder doet wat past om duurzaam te wonen. Daarom
starten we met een isolatieactie! Doe je met ons mee?
Wij willen onze buurkracht gebruiken om samen isolatie
materiaal in te kopen. Want samen is het gemakkelijker,
voordeliger en leuker. De actie gaat van start in NieuwleusenNoord (ten noorden van het Zandspeur). Tijdens de
buurkrachtavond op maandag 26 november kom je er alles
over te weten. Er is een adviseur aanwezig die ons vertelt welk
isolatiemateriaal geschikt is. We hebben een mooi aanbod
voor je geselecteerd. En natuurlijk kun je al je vragen stellen.

Programma
Wij stellen ons voor op deze bijeenkomst het volgende
te doen:
• verschillende aspecten van isolatie toelichten
• een concreet aanbod bespreken
• inventariseren waarvoor belangstelling bestaat.
Spreekt je dit aan? Laat het ons weten via
buurkracht@nieuwleusen.info
Deze actie is een samenwerking van Nieuwleusen
Synergie, Plaatselijk Belang Nieuwleusen en
Buurkracht. Geen van deze organisaties heeft een
commercieel belang bij deze actie.

Aan
De gemeenteraad van Dalfsen.

We nodigen je uit om de mogelijkheden te bespreken op:
maandag 26 november 2018 om 20.00 uur in De Spil.
Ben je erbij?

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.

Groetjes van het buurtteam!

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.

Henk de Boer (B. v. d. Grondenstraat 31)
Rieks Folkerts (IJsselland 14)
Jaap Hadders (Weteringland 7)
Carin Holsappel (Middeldijk 15)
Gerrit Schoonhoven (Wieken 4)

Met een vriendelijke groet,
Het bestuur van Plaatselijk Belang Nieuwleusen.
Arend Jan Schuurman, voorzitter.
Klaasje Tempelman, secretaris.

Secretaris:

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

