
Wassenaar, 15 maart 2017

Beste Groot Deijleroord-bewoner,

U heeft zojuist uw stem uitgebracht en daarmee gebruik gemaakt van uw democratisch recht invloed uit te
oefenen op ons landsbestuur.

Graag zouden wij uw aandacht willen vragen voor uw directe leefomgeving, Groot Deùleroord.
Als wijkgemeenschap stellen wij ons ten doel: " het bevorderen en verbeteren van het woon- en leefklimaat,
inclusief veiligheid, in onze wijk". U kunt ons hierbi.i helpen door onderstaande vragen te beantwoorden en
hiermee aan te geven wat u belangrijke aandachtspunten vindt.

Vrooen bmcirkel het ontwoord dot van toepassino is)

Bent u bekend met wijkvereniging Groot Deijleroord?

Vindt u het groen en de straten/stoepen in de wijk goed onderhouden?

Voelt u zich veilig op straat in uw wijk?

Ervaart u overlast in de buurt?

zo ia, welke............

Ervaart u overlast van het doorgaande verkeer ?

Heeft u behoefte aan activiteiten voor kinderen ?

Heeft u behoefte aan hulp (b.v. bij boodschappen

Omschrijf die behoefte kort: ................

doen etc.)?

Wilt u zich inzetten voor of betrokken worden bij de activiteiten voor de wiikgemeenschap? Ja

Wilt op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van de wijkgemeenschap? Ja

lk wil graag de Nieuwsbrief 2017 ontvangen* Ja

Heeft u behoefte aan activiteiten voor ouderen? Ja Nee

zg ja.welke...-.-.:

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Nee

Nee

Nee

U kunt dit formulier direct invullen en hier ìn de daarvoor bestemde 'bus' deponeren of op een later tijdstip in

een brievenbus van de volgende adressen; Hofcampweg 3 (Deijlercentrum), Clematislaan 5, Fresiaplein 12 of
Violierenweg 11. Natuurli.ik kunt u het formulier ook scannen en mailen naar srootdeiileroord @email.com

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: http://www.wiikgemeenschapgrootdei.ileroord.nl/
Of neem een kijkje op de facebookpagina Groot Deijleroord om op de hoogte te blijven.

Persoonliike oeoevens lvrii om deze in te vullen)

Naam

Adres

Email*

Telefoon

'als u de nieuwsbrief per moilwilt ontvongen, vul don uw moilodres in

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

Netty Lamaker, Maria Bellekom-Vogels, Nico van Egmond, Herman Sprock en Joop Steinebach
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