VROM Commissie

AANMELDING
als sympathisant voor deelname van de Buurtvereniging aan de Omgevingsraad Schiphol
Achternaam

Hr. / Mw.

Voornaam of voorletters
Adres en huisnummer

Nieuwemeerdijk

Postcode

1171 …..

……….
Badhoevedorp (Nieuwemeer)

E-mailadres
Telefoonnummer vast

(niet verplicht)

Telefoonnummer mobiel

(niet verplicht)

Ik verklaar, dat ik
-

geboren ben op
datum (niet verplicht)

- 19

, (derhalve) meerderjarig ben;

-

de doelstelling van de Buurtvereniging Nieuwemeer, “ het in stand houden c.q. verbeteren van
de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in ons Buurtschap" onderschrijf;

-

mijn belangen bij "het bevorderen van een duurzame ontwikkeling, inpassing en gebruik van de
luchthaven Schiphol in zijn omgeving" (doel Omgevingsraad Schiphol) in de ORS-overlegorganen
wil laten behartigen door de namens de Buurtvereniging aangewezen vertegenwoordiger
(kiesman);

-

er geen bezwaar tegen heb, dat mijn persoonsgegevens op een lijst worden geplaatst, die voor
controle tijdelijk ter beschikking wordt gesteld van het secretariaat van de ORS en daarna wordt
vernietigd.
ingevuld op

-

- 2014

Als er 2 of meer volwassenen wonen op dit adres, graag beiden (zijde) invullen
Zie voor meer informatie over de Omgevings Raad Schiphol en haar functie bijgevoegde flyer
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