
Bestuur Mailbox <bestuur@buurtschapnobelhorst.nl>

Huisartsenpraktijk Nobelhorst - vervolg na 24-11 jl

Secretariaat Lindenbergh Thu, Dec 1, 2022 at 10:18 AM
To: Bestuur Mailbox <bestuur@buurtschapnobelhorst.nl>, Secretariaat Lindenbergh

Cc: Renate Boerop-de Vries Raymond van der Meijden |
Huisartsenpraktijk de Waterlelie , Raadsgriffie
<Raadsgriffie@almere.nl>

Goedemorgen,

 

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw mail d.d. 30 november jl.

Dank hiervoor.

 

Ik probeer z.s.m. terug te komen op uw verzoek.

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Nicole van Eijden

Secretaresse wethouder Julius Lindenbergh | e-mail: secretariaatlindenbergh@almere.nl |
telefoonnummer: 036 539 9204

 

Van: Namens Bestuur Mailbox
Verzonden: woensdag 30 november 2022 17:10
Aan: Secretariaat Lindenbergh <SecretariaatLindenbergh@almere.nl>
CC: Renate Boerop-de Vries ; Raymond van der Meijden |
Huisartsenpraktijk de Waterlelie ; Raadsgriffie
<Raadsgriffie@almere.nl>
Onderwerp: Fwd: Huisartsenpraktijk Nobelhorst - vervolg na 24-11 jl

 

Beste secretariaat van dhr Lindenbergh,

 

Wij, afvaardiging van de buurtschappen van Nobelhorst en de huisartsenpraktijk, gaan graag met u het gesprek
aan in zake het Groene Veld.

Voorstel van de huisartsenpraktijk is woensdag 7 december om 15:00 uur.
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Wij vernemen graag of dit schikt in de agenda van de wethouder.

Locatie zou Nobelhorst kunnen zijn of stadhuis.

 

Bijgaand de correspondentie.

Wij vernemen graag spoedig van u.

 

Namens de 4 buurtschappen Nobelhorst en de huisartsenpraktijk,

 

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Bestuur Buurtschap Nobelhorst Midden

 

www.buurtschapnobelhorst.nl
DISCLAIMER
De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de
geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te
informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de
in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Buurtschap Nobelhorst Midden staat niet in voor de juiste overbrenging van een
verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door Buurtschap Nobelhorst Midden niet gebruikt voor het aangaan
van verplichtingen. 

 

---------- Forwarded message ---------
From: Bestuur Mailbox <bestuur@buurtschapnobelhorst.nl>
Date: Wed, Nov 30, 2022 at 4:54 PM
Subject: Re: Huisartsenpraktijk Nobelhorst - vervolg na 24-11 jl
To: Raymond van der Meijden | Huisartsenpraktijk de Waterlelie 

 

Beste Raymond, 

Dank voor je snelle reactie in deze.

 

Wij gaan even kijken of een afvaardiging aanwezig kan zijn op woensdag 7 december om 15:00 uur en zullen de
datum tevens aan het secretariaat doorgeven.

Overigens hebben wij de besturen wederom met klem verzocht om niets op Facebook te delen. Een Bestuurslid
van Zuid had jullie brief gedeeld, zonder kwade bedoelingen overigens. Hier hadden wij helaas geen grip op,
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Facebook pagina 'Ons nobelhorst' wordt niet door ons beheert.

Wel hebben wij direct een opmerking er onder geplaatst, zoals afgesproken, deze had ik 24-11-22 om 19:34 al
aan Renate doorgestuurd.

 

Zoals eerder gezegd hebben wij niets gezegd tegen de pers op basis waarvan 23-11 de publicatie in Almere deze
week terecht is gekomen. Dat is puur op basis van bovenstaande Facebook berichtgeving geweest. 

Wij hadden zelfde dag al om rectificatie gevraagd, dat is vrijwel direct gedaan.

Namens de 4 buurtschappen,

 

 

 

 



 

Met vriendelijke groeten,

[Quoted text hidden]
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Met vriendelijke groeten,

[Quoted text hidden]
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Met vriendelijke groeten,

 

Bestuur Buurtschap Nobelhorst Midden

 

www.buurtschapnobelhorst.nl
DISCLAIMER
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De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de
geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of
verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Buurtschap Nobelhorst Midden staat niet in voor de
juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door Buurtschap Nobelhorst
Midden niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. 

 

---------- Forwarded message ---------
From: Bestuur Mailbox <bestuur@buurtschapnobelhorst.nl>
Date: Fri, Nov 25, 2022 at 11:53 AM
Subject: gesprek 24-11 jl en hoe verder
To: Renate Boerop-de Vries <

 

Beste Directie, 

bijgaand een brief nav het gesprek dat wij als constructief en goed hebben ervaren, waarvoor onze dank.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Bestuur Buurtschap Nobelhorst Midden

 

www.buurtschapnobelhorst.nl
DISCLAIMER
De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de
geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of
verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Buurtschap Nobelhorst Midden staat niet in voor de
juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door Buurtschap Nobelhorst
Midden niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. 

 

www.almere.nl | info@almere.nl
tel. 14 036 | Proclaimer

Postbus 200 | 1300 AE Almere
Stadhuisplein 1315 HR
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