
 

Van:  
Verzonden: maandag 2 mei 2022 14:37
Aan: Berning-Everlo, Hilde
Onderwerp: RE: stavaza statushouders
Bijlagen: Taakstelling huisvesting vergunninghouders tweede helft 2022.PDF

Bij deze de brief.
Groetjes,

Van: Berning-Everlo, Hilde < @tubbergen.nl>
Verzonden: maandag 2 mei 2022 13:54
Aan:   < @noaberkrach .n >
Onderwerp: stavaza statushouders

 ,
Ik heb je net even gebeld, omdat ik benieuwd ben hoe het staat met de statushouders? Hoeveel mensen zijn er
inmiddels geplaatst?
Groeten Hilde

Van:   < @noaberkracht.nl>
Verzonden: donderdag 28 april 2022 13:55
Aan: Haverkamp - Wenker, Wilmien < haverkamp@tubbergen.nl>; Berning-Everlo, Hilde
< @tubbergen.nl>
CC:   < @noaberkracht.nl>
Onderwerp: FW: Berichtgeving statushouders ea

Ter info, ik heb deze actie alvast uitgezet, zodat we ons inhoudelijk ook alvast kunnen voorbereiden, ongeacht wat
er uit komt op 13 mei.

Hartelijke groeten,

Communicatieadviseur | Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

@noaberkracht.nl
Telefoon: 

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen werken samen om inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn.
Dit doen zij onder de naam Noaberkracht.
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Van:  
Verzonden: donderdag 28 april 2022 13:54
Aan:   < @noaberkrach .n > ;   < @noaberkrach .n > ; ,

 < @noaberkracht.n > ;    < @noaberkrach .n > ;    
< @noaberkrach .n >
CC:   < @noaberkracht.n > ; Statushouders <statushouders@tubbergen.nl>
Onderwerp: Berichtgeving statushouders ea

Hallo allen,

Afgelopen dinsdagmiddag is een brief bezorgd bij omwonenden vanþÿ�  �t Elshuys om hen te informeren over de
statushouders die tijdelijk verblijven op deze locatie. Om mogelijke vragen te kunnen beantwoorden is een website
met basisinformatie (www.tubbergen.nl/statushouders) gepubliceerd en is een mailbox
(statushouders@tubbergen.nl) geopend. De mailbox is voorlopig toegankelijk voor   en voor mij. 
Mogelijk dat dit andere beheerders zouden moeten worden, maar wie dat dan zijn, hoor ik graag.

De website staat nu nog rechtstreeks gekoppeld onder projecten en is dus als titel ook vindbaar onder
www.tubbergen.nl/projecten. Uiteindelijk is het handig om een andere ingang hiervoor te vinden die als koepel
toegankelijk is en waar informatie voor verschillende doelgroepen onder hangt. Dit zou ik graag direct na 13 mei
willen kunnen publiceren (als dat nodig blijkt).

H t lijkt mij logisch dat jullie degene zijn die daarvoor input willen leveren, maar mogelijk zijn er meer mensen die ik
moet betrekken. Zouden jullie mij willen laten weten wie ik hier wel/niet bij moet betrekken?

Hartelijke groeten,

Communicatieadviseur | Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

@noaberkracht.nl
Telefoon: 

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen werken samen om inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn.
Dit doen zij onder de naam Noaberkracht.
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