
 

      Beste bewoners van de Hazeleger.Beste bewoners van de Hazeleger.Beste bewoners van de Hazeleger.Beste bewoners van de Hazeleger.Gisteren, maandag 10 maart, was opkomst van circa 80 bewoners kan gezegd worden dat de We hebben tijdens de avond aangegeven dat we met verschillende woonstraten. Met andere woordenontwerp te komen. Hiervoor nodigen we uavonden en tijdsblokken.      

    Wat wordt van u verwachtWat wordt van u verwachtWat wordt van u verwachtWat wordt van u verwacht????    U gaat samen met de ontwerpers van Donkergroen naar de inrichting hierbij aan de kleur van beplanting, aanpassing van de erfafscheiding, ebeplanting of andere aandachtspunten waar naar gekeken moet worden.    Heeft u vragen?Heeft u vragen?Heeft u vragen?Heeft u vragen? Heeft u vooraf vragen hierover? Mail(arie.bal@donkergroen.nl of 06-42707526(jeroen.van.hagen@cgm.nl).   Kijk voor het laatste nieuws op: www.padbroek.nlwww.padbroek.nlwww.padbroek.nlwww.padbroek.nl
    

   

 IBAN: NL29INGB00

Beste bewoners van de Hazeleger.Beste bewoners van de Hazeleger.Beste bewoners van de Hazeleger.Beste bewoners van de Hazeleger.    was de ‘kick-off’ van de werkzaamheden aan de Hazeleger. Met een opkomst van circa 80 bewoners kan gezegd worden dat de animo groot was. Bedankt daarvoor!avond aangegeven dat we met u gaan werken aan de detailuitwerking van . Met andere woorden: we hebben uw inbreng nodig om tot een definitief nodigen we u per woonstraat uit in ‘De ZevensprongDe ZevensprongDe ZevensprongDe Zevensprong

amen met de ontwerpers van Donkergroen naar de inrichting van uw woonstraat kijken. beplanting, aanpassing van de erfafscheiding, eventuele hinderlijke of andere aandachtspunten waar naar gekeken moet worden.    Heeft u vooraf vragen hierover? Mail of bel met de projectleider van Donkergroen, Arie Bal 
42707526) of met de gemeente, Jeroen van Hagenwww.padbroek.nlwww.padbroek.nlwww.padbroek.nlwww.padbroek.nl 
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off’ van de werkzaamheden aan de Hazeleger. Met een Bedankt daarvoor! de detailuitwerking van de hebben uw inbreng nodig om tot een definitief De ZevensprongDe ZevensprongDe ZevensprongDe Zevensprong’ ’ ’ ’ op onderstaande 

    woonstraat kijken. Denk ventuele hinderlijke huidige 
de projectleider van Donkergroen, Arie Bal Jeroen van Hagen 


