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Reconstructie Stationsstraat Elsloo
Aanmeldformulier WhatsApp Nieuwsgroep & Tevredenheidsmeting

Van Boekel en de Gemeente Stein hechten er veel waarde aan om alle betrokkenen tijdig op de hoogte te
stellen van het laatste nieuws. Hiervoor is er een WhatsApp-nieuwsgroep in het leven geroepen, specifiek voor
het project Stationsstraat Elsloo.
In deze nieuwsgroep zullen gedurende de werkzaamheden berichten geplaatst worden over de voortgang van
het project. Mochten er wijzigingen plaatsvinden of treden er onvoorziene omstandigheden op, dan wordt dit
direct kenbaar gemaakt in de nieuwsgroep.
Om de communicatie in de nieuwsgroep eenduidig en overzichtelijk te houden, kunnen hier enkel berichten
geplaatst worden door Van Boekel.
Daarnaast kunt u zich aanmelden voor het invullen van een tevredenheidsmeting. Wij doen er alles aan om de
overlast tot een minimum te beperken. Daarvoor is het echter belangrijk om te weten, hoe u de
werkzaamheden ervaart. Wij zullen u (indien u zich hiervoor aanmeldt) dan maximaal 5 keer tijdens de
werkzaamheden een korte vragenlijst sturen (na afronding van Hoofdfases 1, 2, 3, 4 en 5) om te meten hoe u
de werkzaamheden ervaart.
De eerste 4 aanmeldingen per fase , en aan degene(n) met de beste tip(s) om ons werk te verbeteren,
ontvangen een tegoedbon ter besteding bij een lokale ondernemer.
Wilt u graag deelnemen aan de nieuwsgroep en de tevredenheidsmeting(en) ? Dan verzoeken wij u vriendelijk
om dit formulier in te vullen. Dan zorgen wij ervoor dat u wordt toegevoegd aan de nieuwsgroep en/of
tevredenheidsmeting.
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens enkel voor deze nieuwsgroep en de tevredenheidsmeting(en).
In de nieuwsgroep kunnen wij helaas niet voorkomen dat uw telefoonnummer mogelijk zichtbaar zal zijn voor
de overige deelnemers van de nieuwsgroep.
Wij wijzen u erop dat u hiermee akkoord gaat door het invullen van dit formulier.
Na afronding van dit project verwijderen wij uw gegevens. Alvast bedankt voor uw medewerking !
___________________________________________________________________________________________

O

Ik meld mij aan voor de digitale nieuwsgroep (via Whatsapp)

O

Ik neem deel aan voor de tevredenheidsmeting

S.v.p. aankruisen, waar u zich voor aanmeldt

Naam

…………………………………………………….………………………………………………………........................

Adres

………………………………………………………….……………………………………………………………………….

Telefoonnummer ………………………………………………………….……………………………………………………………………….
E-Mail

………………………………………………………….……………………………………………………………………….

