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Geachte meneer, mevrouw,
Afgelopen najaar heeft u meegewerkt aan het leefbaarheidsonderzoek over de wijk waar u woont,
namelijk Paasbos. In dit onderzoek heeft u aangegeven hierover graag verder met de gemeente in
gesprek te gaan. Dit is de reden dat u deze brief ontvangt.
Uitnodiging
Op maandag 16 mei 2022 om 19:30 organiseert de gemeente een bewonersavond in de
Opstandingskerk, om verder in gesprek te gaan over de leefbaarheid in de wijk. Graag nodigen wij u
hiervoor uit. Burgemeester Renkema zal hierbij aanwezig zijn. Op deze avond heeft u de mogelijkheid
om met de gemeente in gesprek te gaan over de zaken die spelen in de wijk. Ook ideeën over het
verbeteren van de leefbaarheid in de wijk kunt u deze avond met ons delen.
Wanneer: Maandag 16 mei 2022
Tijdstip: 19:30
Locatie: Opstandingskerk, Hoefslag 132 te Nijkerk
Hoe kunt u zich aanmelden?
Graag horen wij van u of u aanwezig zult zijn bij de bewonersavond. Daarvoor kunt u zich uiterlijk 15
mei 2022 aanmelden door uw naam te mailen naar aov@nijkerk.eu.
Deze brief wordt alleen verzonden naar iedereen die heeft aangegeven graag aanwezig te willen zijn
bij een verdiepend gesprek over de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Kent u ook andere bewoners
in de wijk die graag aanwezig willen zijn? Zij mogen zich ook via het e-mailadres aanmelden.
Gebiedsvisie
Deze uitnodiging staat los van de ontwikkeling van de gebiedsvisie voor de wijk. U wordt daarover
apart geïnformeerd. Wilt u hier meer over weten? Dit kan via www.nijkerk.eu/paasbos.
Hopelijk ontmoeten wij u op maandag 16 mei op de bewonersavond.
Met vriendelijke groet,
Nicolette Kerkhof Mogot – Petersen
Adviseur Openbare Orde en Veiligheid
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