
Van:   
Verzonden: vrijdag 2 maart 2018 16:46 
Aan: Witteman, Marc <Marc.Witteman@stichtsevecht.nl>; Bestuurssecretariaat Stichtse Vecht 
<bestuurssecretariaat@stichtsevecht.nl>; Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
<griffie@stichtsevecht.nl>; 'natascha.van.houten@stichtsevecht.nl' 
<natascha.van.houten@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: reacties van gemeenten gericht op toegankelijke en begrijpelijke verkiezingen 
 
Geachte burgemeester, wethouder Koops, gemeenteraadsleden en mevrouw Van Houten 
van de gemeente Stichtse Vecht,  
  
Cliënten en wij zijn blij met alle reacties die we ontvingen op onze brief van 10 januari jl. met ons 

aanbod om bij te dragen aan toegankelijke en begrijpelijke gemeenteraadsverkiezingen.  

Het is natuurlijk geweldig als meer mensen met een (verstandelijke) beperking van hun stemrecht 

gebruik kunnen maken! Graag delen we de initiatieven die in de Utrechtse gemeenten voorbereid 

worden. 

Mogelijk kunnen deze u nog verder inspireren.  

Reinaerde wenst de gemeente Stichtse Vecht veel succes en een grote opkomst! 

 

Met vriendelijke groet,  

mede namens , regiomanager gemeenten Woerden, Ronde Venen, Stichtse Vecht, 

Montfoort 

  

 

Adriane van Duivendijk  
Strategisch communicatieadviseur  
 030 28 105 03 | 06 39 07 94 84 |  avanduivendijk@reinaerde.nl | maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag 
 
 
"De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk 
vertrouwelijke informatie. Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de 
informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien 
deze mail u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder de 
mail van uw systeem. De inhoud van de e-mail kan onjuist of onvolledig zijn. Aan de inhoud 
van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden.  
 
The information in this e-mail is meant for the exclusive use of the addressee and may contain 
confidential information. No part of this information may be made public, copied, spread, or 
used in other way, by anyone apart from the addressee. If this mail should reach you by 
accident, inform the sender and remove the mail from your system. The contents of the e-mail 
may be wrong or incomplete. No rights can be derived from the contents of the e-mail. 




