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Beste mensen, in deze editie vindt u nieuws en mededelingen van de Wijkraad.
De allereerste nieuwsbrief is een feit, mocht u deze nog niet direct ontvangen, stuur dan een mailtje naar
nieuwsbrief@wijkraadbredazw.nl Ook is de nieuwsbrief binnenkort te vinden onder een kopje op de website van de
Wijkraad. We zijn inmiddels de grens gepasseerd van 60 aanmeldingen, hopelijk halen we aan het eind van het jaar de
100. Dus mocht u nog iemand kennen die zich nog niet heeft aangemeld, schroom niet om deze door te verwijzen.

Afgelopen dinsdag was het de jaarvergadering, hieronder een dankwoord aan de aanwezigen en
betrokkenen.
Wij danken u voor uw aanwezigheid op onze jaarvergadering op dinsdag 10 januari jl. waarin opgenomen de
presentatie van de Motie Buitengebied Breda Zuid. Onze dank eveneens aan hen die met zoveel inzet hieraan hebben
meegewerkt. De opkomst was overweldigend. Voor degenen die niet aanwezig konden zijn door andere verplichtingen
en zij die mogelijk iets gemist hebben laten wij u weten dat vanaf heden alle stukken van de jaarvergadering, de Motie
Trots op buitengebied en de overige stukken terug te vinden zijn op onze website www.wijkraadbredazw.nl

Wordt bij u de Bredase Bode en/of het Stadsblad niet of onregelmatig bezorgd?
Dan verzoeken wij u allen zelf een melding te maken via nummer 088 0561595
Dit is waarschijnlijk de enige manier om de bezorging in ons gebied voor elkaar te krijgen. Pogingen om het centraal
op te pakken door de wijkraad hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. De bezorgende partij geeft
aan dat bovenstaand verzoek de grootste kans van slagen zal hebben. Wij danken u voor uw medewerking

Heeft u nog vragen of opmerkingen, mail deze dan naar info@wijkraadbredazw.nl.
Mocht u nou een leuk initiatief hebben schroom dan eveneens niet om dat aan te geven. Stuur de mail ook vooral door!

Mededelingen
Meld je nu aan voor de nieuwsbrief door te mailen naar nieuwsbrief@wijkraadbredazw.nl
Let op en wees alert en schakel de buurtpreventie in bij vermoedens van inbraak of diefstal.
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