
Onderwerp: Bezorging Weekblad Ouder-Amstel in Duivendrecht vanaf de maand juni
2017
Van: Vrienden van Duivendrecht <vriendenvanduivendrecht@gmail.com>
Datum: 25-06-17 14:26
Aan: gemeente@ouder-amstel.nl
CC: Claudia van Beek <Vanbeek@ouder-amstel.nl>, "St. Vrienden van Duivendrecht"
<vriendenvanduivendrecht@xs4all.nl>

Geacht college van de gemeente Ouder-Amstel,

Sinds de overgang naar een andere uitgeven van het Weekblad van Ouder-Amstel, wordt
het weekblad erg slecht bezorgd in Duivendrecht.
Uiteraard heeft de Stichting aan bewoners laten weten dat bezorgklachten kunnen worden
doorgegeven via telefoonnummer 088-0109801. Zeer vervelend is ook dat het Weekblad
op dit moment niet online beschikbaar is. Er is tot op heden geen verbetering zichtbaar.

Het leek de Stichting juist u hiervan op de hoogte te stellen, aangezien de gemeente toch
één van de grotere adverteerders is in het Weekblad betreffende  communicatie over
gemeentezaken en zeer vele inwoners uit Duivendrecht nu van deze informatie verstoken
blijven.

Kunt u aangeven wanneer de bezorging weer verbetert en wat aan de slechte bezorging
van de afgelopen periode wordt gedaan, zodat gemeentelijke informatie alsnog de
inwoners bereikt?

Met vriendelijke groet,

Mw. Niek Heering - voorzitter

Stichting Vrienden van Duivendrecht
Voor een groen en kleinschalig Duivendrecht
KVK nr. 34316669 - p.a. Waddenland 41, 1115 XD Duivendrecht, tel: 020 - 699.2574, e-mail:
vriendenvanduivendrecht@gmail.com
www.vriendenvanduivendrecht.nl

Overweeg uit milieuoogpunt of deze e-mail of bijlage geprint moet worden.

De informatie, verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is alleen toegestaan na toestemming van de verzender. Indien u niet
de geadresseerde van dit bericht bent, verzoeken wij u dit direct  aan de verzender van dit bericht te melden en dit bericht te
vernietigen zonder van de inhoud kennis te nemen. De verzender kan niet instaan voor de juiste en volledige overbrenging van de
inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. De verzender kan, ondanks voortdurende controle, niet
instaan voor het virusvrij verzenden van e-mail berichten, daarom vragen wij u e-mail berichten bij ontvangst op virussen te
controleren. 
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