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Aan de bewoners van

Sprokkelveld 34
6596D1Milsbeek

Datum: l  apri l  2015

Beste inwoner van Milsbeek,

Op dinsdag 21 apri l  a.s. brengen burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep een
bezoek aan Milsbeek. SL!M heeft dit  bezoek in overleg met de gemeente vormgegeven.
's Avonds is er een bijeenkomst in het Trefpunt, Kerkstraat 31 in Milsbeek. U bent van harte
welkom om hierbi j  aanwezig te zi jn.

Gespreksrondes met het college
De vitalitcit en duurzaamheid van Milsbeek - nu en in de toeksr+st - staa++ijdens d.eze avond
centraal. Aan de hand van enkele stel l ingen nodigen we u uit om in gesprek te gaan met de
collegeleden. De zaal is open vanaf 19.30 uur, de koff ie en thee staan klaar. Om 20.00 uur
beginnen we met het programma.

Themahoeken
Tijdens de inloop en na afloop van het gezamenli jke programma kunt u informatie inwinnen
over de volgende actuele thema's: het geplande windmolenpark in het Reichswald, de
bescherming tegen hoogwater, de zandwinning en dê steenfabriek. Daarvoor richten we vier
themahoeken in, waar u op informele wijze van gedachten kunt wisselen met het col lege en
special isten van de gemeente.

Het belooft een interessante avond te worden, waarbij we ínzetten op p"rrooílijke interactie
tussen de inwoners van Milsbeek en het bestuur vq'h onze gemeente.
We hopen van harte dat we u op 21 apri l  mogen ontvangen!

Met vriendelijke groet,

Namens SL!M Namgns de gemeente Gennep
meester en Wethouders van Gennep,

Secretar is SL!M
De heer H. de Kreuk

Gemeente Gennep
EIIen Hoffmannplein 7, Postbus 9003, 6590 HD Gennep
Tel. 0485-494747 E-mail : ge meente @ g en ne p.n I
Website: www. gen n ep. n I

De secretaris,
Mevrouw J.M.

De burgemeester,
Nij land De heer P.J.H.M. de Koning


