20 maart 2018
Maandag 19 maart was de inloopbijeenkomst, wat met grote belangstelling is bezocht!
Tijdens de inloopuren hebben bezoekers informatie gekregen over het nieuwbouwproject
‘Appartementen De Leijen Zuid’. Medewerkers van Bilthuysen, MENS De Bilt, de gemeente en SSW
waren aanwezig om vragen te beantwoorden.
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Vragen
Heeft u na het lezen van de informatie vragen? Op de website deleijenzuid.nl vindt u antwoorden op
de veel gestelde vragen. Bovendien kunt u u ons elke werkdag tussen 8:00 uur en 17:00 uur (op
vrijdag tot 12:00 uur) bereiken via telefoonnummer 030 220 58 33. Of stuur een e-mail naar
deleijenzuid@ssw.nl. Een afspraak maken om uw vragen samen door te nemen, kan uiteraard ook.

