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Raadsactiviteiten
6 april opgeschort
De op 8 oktober geplande
U kunt
de raadspaginaHardenberg
ook digitaaltot
ontvangen!
De gemeenteraad van Hardenberg volgt de richtlijnen van de overheid rond het coronavirus. De fractievoorzitters hebben daarom afgesproken alle

Wilt u voortaan
de raadspagina digitaal ontvangen? U kunt zich aanmelden door
raadsvergaderingen en overige raadsbijeenkomsten vanaf nu tot 6 april niet door te laten gaan.
een e-mail te sturen naar raadspagina@hardenberg.nl

raadsvergadering en

De raadsvergadering en oriënterende ronde van dinsdag 24 maart gaan dus niet door. De agendapunten worden verplaatst naar een nader te bepalen nieuwe
vergaderdatum. Die datum zal, met de nieuwe agenda, op de gebruikelijke manier op de website en op deze pagina bekend worden gemaakt.
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VolgU ons

Twitter: @RaadHardenberg | #Raadhbg

Wilt u voortaan de raadspagina digitaal ontvangen? U kunt zich aanmelden door een e-mail
te sturen naar raadspagina@hardenberg.nl

U
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komen beide te vervallen.

Volg ons ook via

Facebook: Gemeentehardenberg
Twitter: @RaadHardenberg | #Raadhbg

De gemeenteraad is ook benieuwd naar uw mening. Wilt u zelf iets kwijt over een onderwerp? Dat kan! U kunt inspreken tijdens een oriënterende ronde en een
raadsvergadering.
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videoopnamen van de vergaderingen worden na afloop opgeslagen op de website van de gemeenteraad en zijn voor een ieder
toegankelijk. U kunt de stukken die bij de agenda horen vinden op www.gemeenteraadhardenberg.nl.
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