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Aanvraag experiment in de Crisis en Herstelwet voor het opstellen van beleid
rondom de aanpak fijn stof
Geachte mevrouw Ollongren,
Hierbij dienen wij een aanvraag in voor de Crisis en herstelwet in het kader van ons programma
'Buitengebied in Balans, samen groots, samen doen!'. De aanvraag heeft betrekking op het opstellen
beleid rondom de fijn stof problematiek voor het buitengebied van Nederweert.

Voor meer informatie en een onderbouwing van de aanmelding, verwijzen wij naar bijgevoegde
stukken.
Hoewel het formeel niet noodzakelijk is, hebben wij besloten om de aanvraag voor te leggen aan de
gemeenteraad. Op 5 juni a.s. neemt de gemeenteraad kennis van de aanmelding. Mocht de
gemeenteraad opmerkingen hebben die gevolgen hebben voor de aanmelding, dan zullen wij u
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Graag werken wij met u samen bij het uitwerken van de aandachtspunten in de aanvraag. Hiervoor
kunt u contact opnemen met mevrouw
, (tel. 0495-677111, ol per e-mail
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Op onze websìte vindt u veel informatie. U kunt er ook terecht om zaken direct online te regelen. Vraag of informatieverzoek?
Bereik ons via info@nederwee¡t.nl. Hebt u een factuur voor ons? Stuur deze dan bij voorkeur digitaal via
fact u u Kõ n e d e rwe
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