
Bestuur Mailbox <bestuur@buurtschapnobelhorst.nl>

continuering burgeractiviteit Nobelhorst

Bestuur Mailbox <bestuur@buurtschapnobelhorst.nl> Tue, Jan 31, 2023 at 4:55 PM
To: "Loo M van (Marloes)" <mvloo@almere.nl>
Cc: Bestuur Buurtschap Nobelhorst Zuid <bestuur@nobelhorst-zuid.nl>, "bestuur@buurtschapdevallei.nl"
<bestuur@buurtschapdevallei.nl>, Bestuur | Buurtschap Nobelhorst Noord <bestuur@nobelhorst-noord.nl>, "Dijkhuis
K (Klaas)" <kdijkhuis@almere.nl>, "Ooijen M van (Malou)" <mvooijen@almere.nl>, "Wiel MHGM van de (Mart)"
<mhgmvdwiel@almere.nl>, "Butter SCM (Sandra)" <scmbutter@almere.nl>, Renate Boerop-de Vries
<rboerop@huisartsenpraktijk-dewaterlelie.nl>, Raymond van der Meijden | Huisartsenpraktijk de Waterlelie
<rvandermeijden@huisartsenpraktijk-dewaterlelie.nl>, Raadsgriffie <Raadsgriffie@almere.nl>
Bcc: Fred van Brussel <fredvanbrussel@gmail.com>, stalberg@almere.nl

Beste Marloes, 
helaas hebben wij geen enkele reactie van je vernomen in deze. 
Zoals geschreven in onderstaande mail (Fri, Jan 20, 2023 at 4:44 PM) nodigen we je/jullie nogmaals uit
uit om een afspraak te plannen in lijn met de toezeggingen van 24-11-22. 
Voor alle duidelijkheid maken we uitdrukkelijk bezwaar, dat zonder dit gesprek, er een raadsbrief
wordt verstuurd.
We hopen nu snel te vernemen!

Met vriendelijke groet,
 
Namens de Buurtschappen
burgeractiviteit Behoud het Groene Veld

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. 
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http://www.buurtschapnobelhorst.nl/
Jacquelina Hartong
Cc: Bestuur Buurtschap Nobelhorst Zuid <bestuur@nobelhorst-zuid.nl>, "bestuur@buurtschapdevallei.nl" <bestuur@buurtschapdevallei.nl>, Bestuur | Buurtschap Nobelhorst Noord <bestuur@nobelhorst-noord.nl>, "Dijkhuis K (Klaas)" <kdijkhuis@almere.nl>, "Ooijen M van (Malou)" <mvooijen@almere.nl>, "Wiel MHGM van de (Mart)" <mhgmvdwiel@almere.nl>, "Butter SCM (Sandra)" <scmbutter@almere.nl>, Renate Boerop-de Vries <rboerop@huisartsenpraktijk-dewaterlelie.nl>, Raymond van der Meijden | Huisartsenpraktijk de Waterlelie <rvandermeijden@huisartsenpraktijk-dewaterlelie.nl>, Raadsgriffie <Raadsgriffie@almere.nl>


