Etterèu,È
Berichl qon de bewoners vqn de Tervurenwijk
Eliêrbeek, 02.,l0.20,l 7

onderwerp: diognosewondeling met de inwoners op I4 oktobet

Mevrouw, mijnheer,
Wij nodigen u uiI om somen met de leden von het college von burgemeester en schepenen

en de verontwoordelijken vqn verschillende gemeentediensten deel Te nemen oon een
"diognosewondeling" op l 4 okTober.

Dit initioiief heeft toi doel de
uitwisselingen met de inwoners te
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bevorderen tijdens een wondeling en
hun insproak zoveel mogeliik op te
wekken. Dot ljn twee elementen die wij

erg

betongrijk vindên

gemeente dogelik goed

om
te

onze
kunnen

leiden.

of het nu gool om netheid, onderhoud
von de openbore wegen, mobiliteii,
veiligheid of een onder onderwerp
woorop u de oondochl von heT
gemeenlebesiuur
mening

is

wilt

vestigen, uw

belongrijk voor ons.

verwochlen u don ook iohijk zodot u
uw verwochlingen in vêrbond meT uw

Wij

w'ùk met ons kunt delen en
verbeteringen kunt voorsTellenl De

wqndeling zol slorten op zolerdog '14
oHober om ll u. op de hoek vqn dê
Legerlqon en de lervutenloqn en zôl
ongeveer twee uur durén.

de openbore ruimle
==
opgesteld worden en nodien zull u op de hoogle gehouden worden von de concrele
initiolieven die genomen zullen worden door uw gemeentei. \\frj' hopen dot u tolrÛk zult
deelnemen oon deze diognosewondeling.

Tijdens deze ociiviteit zol een gedetqilleerde slond von zoken von

Met vriendelijke groeten.
ln

opdrocht:

Christion DEBATY
GemeenlesecreToris
ÔudêrgÊmloon
I 040 Etterbeek
t)2627 21 11
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