
 

 

   
 

Bekijk deze mail in uw browser  
 

 

  

Reactie vanuit de raden op Bouwstenennotitie 
Meerjarenstrategie  

 

   

 

Geachte raadsleden,  

 

Op 21 februari jl. ontving u een brief van GGD Gelderland-Zuid, waarin wij 

aandacht vragen voor de ‘Bouwstenennotitie t.b.v. de Meerjarenstrategie 

van de GGD voor de jaren 2020-2023’. Deze brief en de 

Bouwstenennotitie zijn beide bijgevoegd. 

 

Avond voor raadsleden 

Wij willen de raden en raadsleden al bij het begin van de ontwikkeling van 

de meerjarenstrategie betrekken. Daarom organiseren wij twee avonden 

voor raadsleden van de gemeenten in Gelderland-Zuid. Deze avonden zijn 

op:   

 Donderdag 11 april van 19.30 – 21.00 uur (inloop: 19.00 uur) in 

het GGD-gebouw in Tiel (Kersenboogerd 2, 4003 BW Tiel). 

 Woensdag 17 april van 19.30 tot 21.00 uur (inloop: 19.00 uur) in 

Hotel Van der Valk Lent/Nijmegen (Hertog Eduardplein 4, 6663 AN 

Nijmegen). 

U bent van harte welkom om tijdens één van deze twee avonden mee te 
denken en te praten over de ontwikkelrichtingen en ambities zoals 

geformuleerd in de bijgevoegde bouwstenennotitie. Wij zijn erg benieuwd 
naar uw mening, aanvullingen, opmerkingen of aanscherpingen hierover. 

 
Wilt u deelnemen aan één van deze avonden? Dan kunt u zich aanmelden 
door op deze link te klikken.  

 
Reactie vanuit raden gevraagd 

https://mailchi.mp/ggdgelderlandzuid/xgxbz245io-2697169?e=09969f479f
https://ggdgelderlandzuid.us8.list-manage.com/track/click?u=3ce0ddc4f72e6add5425fa4ce&id=a241ec0275&e=09969f479f


In de brief van 21 februari jl. vragen wij aan de raden om uiterlijk 

maandag 6 mei een reactie te geven op de geformuleerde 
ontwikkelrichtingen c.q. ambities van de GGD voor de jaren 2020-2023. 
Deze staan geformuleerd in de Bouwstenennotitie. Wij hebben begrepen 

dat dit nadere uitleg vraagt. 
 
De door ons gevraagde reactie kan een brief of mailtje zijn van de raad, 

van een raadslid of van een groepje raadsleden.  
 
Uit feedback van de gemeenten, hebben wij begrepen dat de 

reactietermijn voor de raden/raadsleden te kort is. Vandaar dat we u de 
mogelijkheid geven om een reactie toe te sturen tot en met 31 mei.   
 

Wij hopen op een reactie van u op de Bouwstenennotitie en/of u te 
begroeten op één van bovengenoemde avonden. 
 

In het najaar krijgen de raden de concept meerjarenvisie voor zienswijze 
voorgelegd. 
 

Alvast hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid bij het tot stand komen 
van een goed gedragen Meerjarenstrategie 2020-2030 van GGD 
Gelderland-Zuid. 

 
Hartelijke groet,  
 

Dr. ir. Moniek Pieters 
Directeur Publieke gezondheid 
GGD Gelderland-Zuid 

  

Bijlagen: 

 Bouwstenen Meerjarenstrategie 2020-2023 - versie 4.pdf (444.9 kB) 
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(970.7 kB) 

 

 

 

   

  

 
 

 
 


