From: Griffie
Sent:
Tuesday, April 23, 2019 11:24:35 AM
To:
Info
Cc:
Subject: Graag inboeken FW: Nieuwe petitie om door te laten: "Tolland Wateringen open voor betere doorstroom verkeer Herenstraat
Wateringen" in uw petitieloket

-----Oorspronkelijk bericht----Van: Stichting petities.nl [mailto:webmaster@petities.nl]
Verzonden: dinsdag 23 april 2019 11:22
Aan: Griffie; nederland@petities.nl
Onderwerp: Nieuwe petitie om door te laten: "Tolland Wateringen open voor betere doorstroom verkeer Herenstraat Wateringen" in
uw petitieloket
Geachte bemensing van petitieloket Westland,
Er is een nieuwe petitie binnengekomen voor u om door te laten. U kunt nu controleren of deze petitie voldoet aan de eisen. Is de
petitie aan de juiste ontvanger gericht? Is het misschien een speciale petitie met extra eisen voor ondertekeningen? Dit kunt u
eventueel navragen bij de petitionaris. Ook kunt u de petitionaris inhoudelijk advies geven voor u de petitie open zet. De petitionaris
is te bereiken op roynederpelt@gmail.com .
U voorkomt veel onnodige e-mails van lezers als u kleine spelfoutjes in de tekst herstelt. Zolang u de essentie en de stijl van de
petitie niet verandert worden verbeteringen door iedereen gewaardeerd. Ook kunt u zinnen of zinsdelen verplaatsen zodat de
beschrijving van de afzenders in de eerste, constateringen in de tweede en het verzoek in de derde onderdeel staan.
De petitie heeft wel een subdomein nodig. Dat is de kortst mogelijke beschrijving zonder spaties of leestekens. Dit wordt het korte
adres voor ondertekenaars om door te vertellen over de telefoon, op radio en tv, in gesprek, via twitter en dergelijke. Formuleer het
bij voorkeur positief (veiliger, groener, mooier, beter, ander, etc.) en concreet (behoud, stop, red, verander, pas aan, etc.)
De petitie kunt u vinden in uw overzicht van uw petitieloket of op
https://petities.nl/petitions/tolland-wateringen-open-voor-betere-doorstroom-verkeer-herenstraat-wateringen/edit
DE PETITIE
Wij
Inwoners van Wateringen
constateren
Dat de huidige verkeerssituatie van de eenrichtingswegen Herenstraat en het Tolland onvoldoende is om de doorstroom van het
verkeer van Den Haag naar het Westland aan te kunnen.
en verzoeken
De eenrichtingsweg Tolland weer een tweerichtingsweg te maken.
EINDE
Dank u wel voor het gebruiken van Petities.nl!
met vriendelijke groet,
de webmaster namens Stichting Petities.nl
Wilt u onze hulp of ons advies? U kunt ons bijvoorbeeld inhuren voor een workshop, een 24/7 hotline, mailings aan de burgers in
onze database, analyses en meer. Telefoon 020-7854412 of e-mail webmaster@petities.nl.

