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Masja Prins

Van: Klaas Wiesenekker

Verzonden: donderdag 18 mei 2017 16:06

Aan: Masja Prins

Onderwerp: FW: Bouwstenen voor de Raadsverkiezingen van 2018

Bijlagen: NUZO Flyer Verzilver uw gemeente.pdf; NUZO_Bouwstenen voor de 

raadsverkiezingen van 2018 _Verzilver uw gemeente_jan2017.pdf; Interview 

Bouwstenen ouderenbeleid Verzilver uw gemeente.pdf

Svp even overleg. 
 

Van: Secretariaat NUZO [mailto:SecretariaatNUZO@umcutrecht.nl]  

Verzonden: maandag 15 mei 2017 15:50 

Aan: Secretariaat NUZO 
Onderwerp: Bouwstenen voor de Raadsverkiezingen van 2018 

 

Geachte griffier,  

 

Vriendelijk verzoeken wij u om dit bericht te plaatsen op de lijst van ingekomen stukken en het 

tevens door te sturen naar de u bekende contactpersonen van lokale politieke partijen in uw 

gemeente. 
 

Na de raadsverkiezingen in 2018 zal nieuw gemeentelijk beleid worden ontwikkeld. Wij vinden het 

van belang dat dat beleid zo inclusief mogelijk is. De samenleving zo inrichten dat ook kwetsbare 

burgers, waaronder ouderen, kunnen meedoen en niet vooral als kostenpost worden beschouwd. 

Daartoe hebben wij een flyer geschreven: Verzilver uw gemeente, met daarbij Bouwstenen voor de 

raadsverkiezingen van 2018, deze treft u als bijlagen aan. 

 

De flyer en bouwstenen bevatten aanbevelingen voor de thema's wonen, mobiliteit, meedoen en 

communicatie. Bedoeld om partijen te inspireren bij het opstellen van verkiezingsprogramma's. 

Vriendelijk verzoeken wij u om deze flyer en de daarbij behorende bijlage door te sturen naar de 

genen die het gemeentelijk verkiezingsprogramma voor uw partij opstellen.  

 

Reacties en vragen zijn van harte welkom. U kunt deze ter attentie van Vivien van Geen sturen 

naar secretariaatnuzo@umcutrecht.nl of telefonisch via 088 75 68 122. 

 

Met vriendelijke groet, namens Vivien van Geen, lid NUZO Ouderendelegatie,  

 

Meta de Graaff 

Coördinator NUZO 
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T: +31 88 75 681 22 | www.umcutrecht.nl | Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag | 
 

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt 
u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is een 
publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W. (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.  

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.  

This message may contain confidential information and is intended exclusively for the addressee. If you receive this message unintentionally, please do not 
use the contents but notify the sender immediately by return e-mail. University Medical Center Utrecht is a legal person by public law and is registered at the 
Chamber of Commerce for Midden-Nederland under no. 30244197.  

Please consider the environment before printing this e-mail.  


