
Uitnodiging 
 

Informatieavond van de bewoners van woonwijk  
de Teuge voor raadsleden, vaste vervangers en andere 

belangstellenden. 

Locatie: Kantine ZVV de Hoven, Molenweg 36 
Datum:  dinsdag 30 oktober 2012 
Tijd:      20.00 uur,  zaal geopend vanaf 19.30 uur. 

Wij, de bewoners van wijk de Teuge, zijn blij met de grote belangstelling voor de 
problematiek in onze wijk en nodigen u hierbij uit om te komen praten en hopen dat u  
positief reageert op onze uitnodiging. 
 
Ook de raadsleden, vaste vervangers en andere belangstellenden die van de uitnodiging nog 
niet op de hoogte zijn of eerder verhinderd waren heten wij van harte welkom. 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn om een bevestiging te sturen naar info@deteuge.nl of wij mogen 
rekenen op uw komst? 
 
Wij krijgen de indruk dat voor veel mensen die niet woonachtig zijn in wijk de Teuge,  de 
problematiek met de WKO-systeem in de Teuge niet meer altijd meer even helder is. 
Daardoor ontstaat er soms een beeldvorming die niet strookt met de werkelijkheid. 
 

- Er wordt veel over gesproken 

- Er wordt veel over geschreven in de media. 

- En in de diverse forumvergaderingen zijn wij inspreker geweest. 

De bewoners hebben unaniem de behoefte om voor u nog eens de feiten op een rijtje te 
zetten, zoals de bewoners het zien en beleven sinds de oplevering van de eerste woningen 
in 2003. 
 

- Hoe is het ontstaan? 

- Wat is er allemaal gebeurd? 

- Waar staan we nu? 

- En wat brengt ons de toekomst? 

Graag willen wij u over het bovenstaande informeren en u daarmee een goed inzicht geven 
over de feiten en de ervaringen die wij, bewoners en burgers van Zutphen, tot nu toe 
hebben.  
 
Vanaf 19.30 uur staat de koffie en thee voor u klaar. We beginnen om  20.00 uur met het 
programma en proberen rond 21.30 uur de avond af te sluiten.  
Wij hopen u van harte op dinsdag  30 oktober a.s. te mogen ontvangen. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
namens alle bewoners van wijk de Teuge 

mailto:info@deteuge.nl

