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 info@depoelmolen.nl .
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/terugkeer-van-de-westlandse-poelmolen/edit
DE PETITIE
Wij
Stichting de Poelmolen maken ons sterk om de molen aan de plas van alle winden te herbouwen.
constateren
dat Hollandse taferelen en Westlandse trots spreekt tot de verbeelding van regiogenoten, Westlanders
hechten steeds meer waarde aan en tonen in toenemende mate interesse voor de geschiedenis van de
glazen stad. Met de herbouw van de Poelmolen en publieke voorzieningen zoals een streekwinkel, brasserie
en aanlegsteiger voor pleziervaart brengen we recreatie, toerisme, cultuur en natuur samen!
en verzoeken
Westlanders zich in te zetten en letterlijk een steen te doneren om de molen van de grond te krijgen en vorm
te geven. Vragen de gemeente Westland een actieve rol op zich te nemen en een onderzoek naar
haalbaarheid te verrichten, verder partners, sponsoren en regiogenoten zich te melden. Iedereen kan
meedoen en een bijdrage leveren, samen bouwen aan de molen is namelijk "helemaal gouwd" en vooral
bijzonder!
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.

