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Geachte griffiemedewerker,
Bijgevoegd stuur ik hierbij ons bezwaarschrift tegen het besluit van de gemeente om een
intentieovereenkomst met Antes aan te gaan. Dit bezwaarschrift is ook aangetekend naar
u verzonden. Ik wil u vragen om dit bezwaarschrift als ingekomen stuk op de raadsagenda
mee te nemen.
Met vriendelijke groet,
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Met vriendelijke groet,

Simone Stolk
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