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Aan cle 'waarnenend. burgeme e s t er
van d e Geme ent e Sni Id e- d.rs. ii.M. Franssen,
p/a ïepenlaan 13,
Assen.

Bovensmild.e, 1B november' jgTT

Ge acht e he er Frans s en ,

ïn het líetzijnsproj ekt
Bovensmild.egers bijeen, d.ie
in hun d.orp.

Een van d.e problemen waarmee d.e groepsleden ( enanderen) zitten, is d.e afwihkeling r.i de schad.erege-ling, d-ie door urr voorganger ras aangekondig,c..
De groep zov graag op korte termijn een gesprek

met U en eventueel and.ere, betrokken funktionáriËsenuit het gemeentelijk apparaat hebben over dit onder-ÏÍerp.
Graag zo.u men wi1len d at in d it'''gesprek bekend.genaakt gaat word.en werke regelingen á" gemeente voor_stelt en op welke termijn d.e afwikkeling van dieregeling gebeurt.
Het feit dat men niet weet wa&r. men aan toe is,is hinderli j tc en maakt uitstel vËrn herstel_ en ver-va.nging ongewenst . Gezien de ti j d d ie verstreken iseinds d.e incid.enten is het;.renselijh snel d.uidelijk-heid t,e verkrijgen.
Daarnaast zou d.e groep met u willqn spreken over

d-e regeling van d e ueíLigheid in Bovensmiláe .

Tenslotte is er de vraag hoe het staat met de(door de heer. de Noord.) aangËr.ond.Ígdq, korlektieve glas-verzekering voor af le huurwoningen van d.e gemeente.
Namens d.e groep nod ig ik u uit voor een gesprekop een avond in het líerzíjnsprojekt in Bovensrniláe.
Graag hoor ik spoed.ig van u of Iï bereid bent tekomen en welke avond het U schikt.

Namens de groep bij vo'orbaat dank,
hoo gacht end ,

M. Hil-1e Ris Lambers
opbouwlrerker

komt regelnatig een groep
praten over de situatie



Be st e mens en ,

Op 16 november j
ik namens jullie een
gemee st er zou s turen .

hierbij vind.en ju1J.ie

Aan d.e d.eelnemers van cle
gespreksgroep

Bovensmilde " 29 november 1977 .

.1. hebben \^ri j af gesproken, dat
brief naar de tijdelijke bur-
Dat i s inmid.d.el-s gebeurd., en
in d.e envelop een kopi e d aarvan

0p 25 november hebben de werkers van het hlel-
zi j nspro j ekt kennis gemaakt met d.e hee:: Frans sen,
waarbij hij beloofd.e zeer sneJ- per brie I te zuJ-len
reageren op Uv brief.. ïn ttie brief zal- hij ook re-
ageren op Uw verzoek om een gespreko '

0mdat ik vond. clat U alvast moest horen hoever
de zaken staan en omdat d.e brief er nog niet was 3

even dit briefje" Deze week komt de brief van de
heer'Franssen hier binnen en krijgt U een kopie
d.aarvan met een uitnod iging om rreer bi j-een te komen

vr].en

Lambers

P.S. Er z:-t dus sehot inI


