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Nieuwsbrief #02 April 2019

Beste Noordrusters,

Hierbij de tweede nieuwsbrief vanuit Noordrust. Deze keer extra belangrijk, 
want we willen iedereen vragen mee te doen aan onze online enquete. Een 
kleine moeite, waarmee wij een goed overzicht proberen te krijgen wat de buurt 
graag wil en waarbij wij de uitkomst kunnen delen met zowel onze achterban 
als ook alle partijen waarmee we in gesprek zijn. Hoe meer mensen mee doen 
aan de enquete, hoe beter we in kaart kunnen brengen wat onze wensen zijn. 

Over de enquete.

Met nieuwbouwprojecten groeit de wijk in de komende jaren snel. We worden 
als bewoners graag bij betrokken bij de invulling, want dan kan het voor 
iedereen heel mooi worden. Daarom is er Noordrust (www.noordrust.nl) en 
daarom wordt binnenkort ook een stichting opgericht. Met deze vragenlijst 
willen we graag weten wat uw behoeftes zijn ten aanzien van de ontwikkelingen 
in de buurt en specifiek de invulling met betrekking tot de invulling van het 
gebied rond het Gemboterrein en de Oranjewerf.

Hoe doet u mee met de enquete?

Door hier te klikken wordt u doorverwezen naar de online enquete. De werking
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van de enquete wijst zichzelf en het invullen van deze vragenlijst duurt nog
geen 5 minuten. Aan het einde van de enquête vragen we uw e-mail en
postcodegegevens, om te zorgen dat we u betrekken op de momenten dat u
dat wilt. Deze data worden niet voor andere doelstellingen gebruikt en uw
antwoorden worden anoniem verwerkt. De uiteindelijke uitkomst zullen we op
deze site met iedereen delen.

Op de agenda

7 april: De lente is aangebroken en dat betekent dat we weer open gaan!
Buren (van dichtbij en wat verder weg) zijn van harte uitgenodigd om het
seizoen met ons af te trappen. We hebben in de winter hard gewerkt om
de camping nog mooier te maken en we laten jullie graag het resultaat
zien. Drankjes, hapjes en muziek van Steelstreet zijn geregeld! Locatie:
Camping Vliegerbos 16.00 -  19.00 uur. Voor meer info klik hier.
Op 27 april vinden weer een flink aantal oranjefeesten plaats. Zo vindt er
bivoorbeeld een leuke vrijmarkt plaats op het Purmerplein. Voor meer
info, klik hier.

Noordrust Nieuwsbrief verschijnt als er nieuws is of betrokkenheid gevraagd
wordt. Input of ideeën? We horen ze graag! 

Onze mailadres is:
nieuwsbrief@noordrust.nl

Wijzigen hoe je deze nieuwsbrief ontvangt?
Hier kun je  update your preferences of unsubscribe from this list.
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