
Van: Marischka Duinkerken scw.connect@outlook.com
Onderwerp: St Splinter

Datum: 27 juni 2019 om 18:36
Aan: marc le clercq m.h.le.clercq@hotmail.nl, info@sociaalsd.nl

Beste adviesraad, beste Marc,

Eerder dit jaar heb ik jullie benaderd over de mogelijkheid van een gezamenlijke
voordracht door de de cliëntenraden Werk & Inkomen in de Oosterschelderegio voor
het bestuur van St. Splinter. 

Graag zou ik weten of jullie hierover tot een conclusie gekomen zijn die ik kan
meenemen naar het bestuur? 

In afwachting van jullie reactie.

Met vriendelijke groeten, Marischka Duinkerken
Sociale Cliëntenraad Walcheren

Het algemene (kantoor) e-mailadres van de SCW is: s.c.walcheren@zeelandnet.nl
Telefoon kantoor: 0118 614299
Mercuriusweg 19 4382 NC Vlissingen
Inloopspreekuur & telefonisch spreekuur: Maandagochtend 10.00 - 12.00 uur. Woensdagmiddag
13.00 - 15.00 uur.

De Sociale Cliëntenraad Walcheren komt op voor de belangen van mensen met een laag inkomen,
uitkeringsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden en biedt hulp, informatie en advies. Hiervoor
houden wij inloopspreekuren en zijn  via telefoon en e-mail bereikbaar. De Sociale Cliëntenraad
Walcheren brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan: Orionis Walcheren op het gebied van
uitkering, Werk & Inkomen (Participatiewet). De colleges en de gemeenteraden van Middelburg,
Veere en Vlissingen betreffende het onderliggende sociale beleid en het minimabeleid. De SCW
stelt onderwerpen die de kwaliteit van de dienstverlening van Orionis Walcheren betreffen aan de
orde en doet voorstellen tot verbetering. 

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik
van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten
onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te

mailto:Duinkerkenscw.connect@outlook.com
mailto:Duinkerkenscw.connect@outlook.com
mailto:clercqm.h.le.clercq@hotmail.nl
mailto:clercqm.h.le.clercq@hotmail.nl
mailto:info@sociaalsd.nl
http://www.socialeclientenraadwalcheren.nl/


onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te
informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking,
vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan
derden is niet toegestaan.


