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Masja Prins

Onderwerp: FW: Inspreekbijdragen van Stichting Duurzaam Woudenberg en Imkervereniging 

Scherpenzeel/Woudenberg voor de raadscommissievergadering van 02-06-2020 bij 

agendapunt 8

Bijlagen: Brief van gemeente voor Imkervereniging Scherpenzeel-Woudenberg m.b.t. 

inspreekmogelijkheid raadscommissievergadering 02-06-2020.pdf; Inspreekbijdrage 

SDW op Groenbeleidsplan 2020.pdf; Reactie SDW op concept 

Groenbeleidsplan.pdf; Inspreekbijdrage imkervereniging voor de 

Raadscommissievergadering 02-06-2020 m.b.t. agendapunt 8 Groenbeleidsplan 

gemeente Woudenberg 2020.doc; Bijlage bij Inspreekbijdrage imkervereniging voor 

de Raadscommissievergadering 02-06-2020 m.b.t. agendapunt 8, Convenant bij-

vriendelijk handelen Woudenberg, 27-11-2012.docx; Reactie imkervereniging 

Scherpenzeel-Woudenberg m.b.t. Groenbeleidsplan 2020, 22-03-2020.doc

 

 

Van:  

Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 12:37 

Aan: Griffie <griffie@woudenberg.nl> 

CC:  

Onderwerp: Inspreekbijdragen van Stichting Duurzaam Woudenberg en Imkervereniging Scherpenzeel/Woudenberg 

voor de raadscommissievergadering van 02-06-2020 bij agendapunt 8 

 

Geachte heer Wiesenekker en mevrouw Prins, 

 

Op 20 mei jl. ontvingen wij bijgevoegde brief van de gemeente m.b.t. de geboden inspreekmogelijkheid 

voor de raadscommissievergadering van 2 juni a.s.. 

Deze brief vermeldt de mogelijkheid om tot uiterlijk 29 mei 16:00 onze inspreekbijdragen bij de griffie in te 

dienen. 

Namens de Stichting Duurzaam Woudenberg (SDW) en de Imkervereniging Scherpenzeel/Woudenberg 

(IVSW) delen wij u mee, dat de SDW en de IVSW beide een inspreekbijdrage hebben verzorgd.  

Wij verzoeken u de hierna genoemde vijf met onze inspreekbijdragen verband houdende documenten aan 

de vergaderagenda toe te voegen onder agendapunt 8 Groenbeleidsplan Gemeente Woudenberg 2020. 

1. Inspreekbijdrage SDW 

2. Reactiedocument SDW m.b.t. de eerste versie van het Groenbeleidsplan 2020 

3. Inspreekbijdrage IVSW 

4. Bijlage bij inspreekbijdrage IVSW, convenant bij-vriendelijk handelen 

5. Reactiedocument IVSW m.b.t. de eerste versie van het Groenbeleidsplan 2020 

De inspreekbijdrage van de SDW wordt onderschreven door de IVSW en de inspreekbijdrage van de IVSW 

wordt onderschreven door de SDW. 

Voor het geval dat het niet gebruikelijk is dat B&W vergaderstukken voor de raadscommissie apart 

toegezonden krijgen, verzoeken wij u de vijf door ons aan de griffie aangeboden stukken ook door te 

sturen naar B&W. 

Omdat de techniek niet altijd functioneert zoals wij hopen, hebben wij aan dit e-mail bericht een 

ontvangstbevestiging toegevoegd. Daarnaast verzoeken wij u om ons d.m.v. een e-mail “reply” te laten 

weten dat u de vijf aan u toegezonden documenten tijdig heeft ontvangen.  

Met vriendelijke groet, 

Stichting Duurzaam Woudenberg,  

Imkervereniging Scherpenzeel/Woudenberg 
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