


HERINNERING

Enquête Raden in Verzet

Beste collega raadsleden,

 

Op 29 november jl. hebben wij u een uitnodiging gestuurd waarin wij uw 

medewerking hebben gevraagd voor het invullen van een korte enquête.

 

Wij begrepen van een aantal raadsleden dat zij de link niet konden openen, wij 

willen hiervoor onze excuses maken.

De raadsleden die de link niet konden openen en zich bij ons gemeld hebben, 

hebben inmiddels van het actiecomité een reactie ontvangen met een 

verwijzing naar een andere link.

Dit probleem werd waarschijnlijk veroorzaakt door eerst de link te openen en 

daarna pas door te sturen.

 

Wanneer u de enquête nog niet heeft ingevuld, willen wij u nogmaals eraan 

herinneren om via deze link Enquête Raden in Verzet de enquête in te vullen 

voor maandag, 14 december 2020.

 

Nogmaals voor bovengenoemde link geldt eventueel eerst doorsturen en 

https://zoetermeer.us10.list-manage.com/track/click?u=006b56730fa415644e5910128&id=b4e244c465&e=0763daaca4


daarna pas openen om de vragenlijst in te vullen. Hieronder stuur ik u ook nog 

een andere link als bovengenoemde link niet werkt.

 

https://q.crowdtech.com/IqAoCuGMX06B368Uo7qxqQ

 

Na 14 december zal het actiecomité een rapport opstellen naar aanleiding van 

de ontvangen reacties. Wij gebruiken uw naam daar alleen voor als u daar in 

de enquête expliciet toestemming voor heeft gegeven.

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking  

 

Contact

Ons actiecomité bestaat uit:      Marijke van der Meer       06 22 24 10 96

Vivianne van Yperen         06 30 90 13 07

David Weekenstroo 06 36 27 43 05

 

Ons mailadres is: radeninverzet@gmail.com

 

We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze 

gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen!
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Ons emailadres is:

radeninverzet@gmail.com

Wilt u een wijziging aanbrengen in de wijze waarop u deze emailings ontvangt?
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