ACTIE NIEUWS
Geachte bewoners,

09.10.2013

Volgende week is het zover, we gaan demonstreren in Den Haag.
De BelangenVereniging Vrij Wonen ( BVVW) organiseert op 16 oktober 2013 een
demonstratie op het Plein in den Haag. De demonstratie vindt plaats aan de 2e kamerzijde
van het Plein.
Het doel van de demonstratie is de commissieleden van de Tweede Kamer - Infrastructuur
en Milieu - duidelijk te maken dat de problematiek rondom recreatiewoningen nog zeker niet
opgelost is en dat de rapportage hierover door het VNG niet juist is.
Het tijdstip van de demonstratie is: vanaf 13.30 uur tot 14.30 uur.
De deelnemers aan de demonstratie zullen worden opgeroepen naar de
commissievergadering te gaan. De commissievergadering begint om 14.30 uur en kan duren
tot 17.30 uur.
Het adres is Plein 2, Den Haag, maar de bezoekersingang vindt u bij Lange Poten 4. Als u
de trein neemt stapt u uit op het Centraal Station.
Wij raden u dringend aan om te gaan en zoveel mogelijk samen te rijden. Heeft u geen
vervoer laat het dan de actiegroep weten via info@geenstijlzuidplas.nl en we kijken met wie
u mee kunt rijden. Vooral deelname aan de demonstratie is belangrijk!
Email/brieven bom
Om de landelijke en regionale pers en politeke partijen nog een keer wakker te schudden,
vragen we u om opnieuw te gaan emailen en brieven te sturen voor 16 oktober. Hoe meer
aandacht we krijgen hoe beter! Schrijf recht uit uw hart met emotie! Hier een overzicht van
wat landelijke perscontacten. De lijst met politieke partijen heeft u vast nog van de vorige
email/brieven bom en is ook te vinden op onze website. Leef u vooral uit!
info@omroepmax.nl
hart@sbs.nl
webredactie@manbijthond.nl
rtlnieuws@rtl.nl of www.facebook.com/ rtlnieuwsnl
rtlz@rtl.nl
rtlboulevard@rtl.nl of www.facebook.com/ rtlboulevard
editienl@rtl.nl of www.facebook.com/ editienl
rtlnieuwsresearch@rtl.nl
redactie-i@telegraaf.nl
persberichten@vara.nl
facebook/kanniewaarzijn
l.vandenoever@ad.nl
peterschilthuizen@12move.nl redacteur voor AD
erwinvanthof1989@gmail.com regionale dagbladen
facebook/omroepwest of vul formulier in: http://www.omroepwest.nl/tip-de-redactie
http://over.nos.nl/contact/persbericht-sturen formulier invullen
http://www.geenstijl.nl/#linktips formulier invullen
redactie@powned.tv.
pvv.publiek@tweedekamer.nl
kassa@vara.nl
http://www.trosradar.nl/paginas/contact/
Groeten van uw actiegroep; geenstijlzuidplas.nl

