Onderwerp:

FW: Venten in de gemeente Nederweert

Onderwerp: Re: Venten in de gemeente Nederweert
Beste
Bijdeze de gevraagde gegevens:

Met vriendelijke groet,

Verstuurd vanaf mijn iPhone
> Op 11 jul. 2017 om 11:55 heeft info <i@nederweert.nl> het volgende geschreven:
>
> Geachte
>
> Wij hebben uw mail in goede orde ontvangen.
>
> De afhandeling van uw mail
> Om uw mail correct te kunnen afhandelen hebben wij wat meer gegevens van u nodig. Wij verzoeken u vriendelijk
om uw mail nogmaals te sturen, aangevuld met uw:
>
> - Achternaam en voorletter(s);
> - Adres;
> - Postcode en woonplaats;
>
> Heeft u nog vragen over deze mail ?
> Neem dan contact op met het klantcontactcentrum. Wij zijn telefonisch te bereiken op nummer 0495-677111 van
maandag t/m donderdag van 08.30 – 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 – 12.30 uur.
>
>
> Met vriendelijke groet,
> Medewerkster Klant Contact Centrum
> Gemeente Nederweert
> Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen
>
> T: 0495-677111 of 14 0495
> E: info@nederweert.nl
> I: www.nederweert.nl
> A: postbus 2728, 6030 AA Nederweert
>
> Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht
de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk,
zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. De gemeente Nederweert sluit elke aansprakelijkheid uit
wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten
gevolge van deze e-mail.
>
> Denk aan het milieu voordat u dit bericht print
>
> -----Oorspronkelijk bericht----> Verzonden: maandag 10 juli 2017 16:58
> Aan: info
> Onderwerp: Venten in de gemeente Nederweert
>
1

> T.a.v.
> Burgermeester & wethouders en de raad
>
> Vandaag maandag 10 juli liep ik door de Brugstraat en zag deze 2 dames overal aanbellen en proberen goederen
aan de man te brengen.
> Toen ik de dames erop aansprak dat dit verboden was, zwaaide met een legitimatiebewijs dat ze dit mochten.
> Ik heb vervolgens de politie gebeld en dit doorgegeven.
> De kranten staan er vol van hoe mensen en metname de oudere opgelicht worden met allerlei praatjes, goederen
en babbeltrucs.
> De politie heeft deze dames staande gehouden en wat schets onze verbazing dat je blijkbaar in Nederweert legaal
mag venten.
> Je mag dus ongevraagd bij de mensen aan de deur je "producten" verkopen.
> Ik denk dat dit géén goede zaak is en dat dit een halt moet worden toegeroepen in de gemeente Nederweert.
>
> Met vriendelijke groet,
>
>
>
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