
From: Paul Zweers <Paul.Zweers@connectie.nl>
Sent: maandag 11 februari 2019 16:31:59
To: 'gemeente@aaenhunze.nl'; 'info@aalsmeer.nl'; 'gemeente@aalten.nl'; 'gemeente@achtkarspelen.nl'; 

'bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl'; 'info@albrandswaard.nl'; 'post@alkmaar.nl'; 'Gemeente@almelo.nl'; 'info@almere.nl'; 
'gemeente@alphenaandenrijn.nl'; 'info@alphen-chaam.nl'; 'info@gemeenteAltena.nl'; 'info@ameland.nl'; 'info@amersfoort.nl'; 
'gemeente@amstelveen.nl'; 'gemeente@apeldoorn.nl'; 'info@appingedam.nl'; 'info@assen.nl'; 'Gemeente@asten.nl'; 
'gemeente@baarle-nassau.nl'; 'gemeente@baarn.nl'; 'gemeente@barendrecht.nl'; 'info@barneveld.nl'; 'info@gemeentebeek.nl'; 
'gemeente@beekdaelen.nl'; 'gemeente@beemster.net'; 'info@beesel.nl'; 'gemeente@bergendal.nl'; 'info@bergeijk.nl'; 'info@bergen.nl'; 
'info@bergen-nh.nl'; 'registratiediv@bergenopzoom.nl'; 'info@gemeenteberkelland.nl'; 'gemeente@bernheze.org'; 
'info@gemeentebest.nl'; 'gemeente@beuningen.nl'; 'info@beverwijk.nl'; 'info@bladel.nl'; 'mail@blaricum.nl'; 
'gemeente@bloemendaal.nl'; info@bodegraven-reeuwijk.nl; 'info@boekel.nl'; 'gemeente@borger-odoorn.nl'; 'info@borne.nl'; 
'info@borsele.nl'; 'gemeente@boxmeer.nl'; 'gemeente@boxtel.nl'; 'gemeentebreda@breda.nl'; 'info@brielle.nl'; 'info@bronckhorst.nl'; 
'gemeente@brummen.nl'; 'gemeente@brunssum.nl'; 'info@bunnik.nl'; 'gemeente@buren.nl'; 'gemeente@capelleaandenijssel.nl'; 
'gemeentebestuur@castricum.nl'; 'info@coevorden.nl'; 'info@cranendonck.nl'; 'gemeente@cuijk.nl'; 'info@culemborg.nl'; 
'gemeente@dalfsen.nl'; 'post@dantumadiel.eu'; 'info@debilt.nl'; 'info@defryskemarren.nl'; 'gemeente@derondevenen.nl'; 
'gemeente@dewolden.nl'; 'gemeente@delfzijl.nl'; 'info@denhelder.nl'; 'info@deurne.nl'; 'gemeente@deventer.nl'; 
'gemeente@diemen.nl'; 'info@dinkelland.nl'; 'info@doesburg.nl'; 'gemeente@doetinchem.nl'; 'info@dongen.nl'; 
'gemeente@drechterland.nl'; 'gemeente@drimmelen.nl'; 'gemeente@dronten.nl'; 'info@druten.nl'; 'gemeente@duiven.nl'; 'info@echt-
susteren.nl'; 'info@edam-volendam.nl'; 'info@ede.nl'; 'info@eemnes.nl'; 'gemeente@eersel.nl'; 'info@eijsden-margraten.nl'; 
'gemeente@eindhoven.nl'; 'gemeente@elburg.nl'; 'gemeente@emmen.nl'; 'stadhuis@enkhuizen.nl'; 'postbus20@enschede.nl'; 
'gemeente@epe.nl'; 'gemeente@ermelo.nl'; 'info@etten-leur.nl'; 'info@geertruidenberg.nl'; 'gemeente@geldrop-mierlo.nl'; 
'gemeente@gemert-bakel.nl'; 'gemeente@gennep.nl'; 'info@gilzerijen.nl'; 'info@goeree-overflakkee.nl'; 'stadskantoor@goes.nl'; 
'info@goirle.nl'; 'Gemeente@Gorinchem.nl'; 'gemeente@gouda.nl'; 'info@grave.nl'; 'info@groningen.nl'; 'info@gulpen-wittem.nl'; 
'gemeente@haaksbergen.nl'; 'gemeente@haaren.nl'; 'antwoord@haarlem.nl'; 'info@haarlemmermeer.nl'; 'gemeente@halderberge.nl'; 
'gemeente@hardenberg.nl'; 'gemeente@harderwijk.nl'; 'info@gemhg.nl'; 'info@harlingen.nl'; 'gemeente@hattem.nl'; 
'MailContent@heemskerk.nl'; 'gemeente@heemstede.nl'; 'gemeente@heerde.nl'; 'gemeente@heerenveen.nl'; 
'post@heerhugowaard.nl'; 'gemeente@heerlen.nl'; 'postbus@heeze-leende.nl'; 'info@heiloo.nl'; 'gemeente@hellendoorn.nl'; 
'gemeente@hellevoetsluis.nl'; 'gemeente@helmond.nl'; 'gemeente@h-i-ambacht.nl'; 'gemeente@hengelo.nl'; 
'gemeente@hethogeland.nl'; 'heumen@heumen.nl'; 'info@heusden.nl'; 'info@hillegom.nl'; 'gemeente@hilvarenbeek.nl'; 
'gemeente@hilversum.nl'; 'info@gemeentehw.nl'; 'info@hofvantwente.nl'; 'contact@hollandskroon.nl'; 'info@hoogeveen.nl'; 
'gemeente@hoorn.nl'; 'gemeente@horstaandemaas.nl'; 'gemeentehuis@houten.nl'; 'gemeente@huizen.nl'; 'info@gemeentehulst.nl'; 
'info@ijsselstein.nl'; 'info@kaagenbraassem.nl'; 'info@kampen.nl'; 'gemeente@kapelle.nl'; 'info@katwijk.nl'; 
'gemeentehuis@kerkrade.nl'; 'info@koggenland.nl'; 'gemeente@krimpenaandenijssel.nl'; 'info@krimpenerwaard.nl'; 
'gemeente@laarbeek.nl'; 'info@landerd.nl'; 'gemeente@landgraaf.nl'; 'gemeente@Landsmeer.nl'; 'info@gemeentelangedijk.nl'; 
'info@lansingerland.nl'; 'info@laren.nl'; 'gemeente@leeuwarden.nl'; 'info@leiderdorp.nl'; 'info@leidschendam-voorburg.nl'; 
'gemeente@lelystad.nl'; 'info@leudal.nl'; 'gemeente@leusden.nl'; 'gemeente@lingewaard.nl'; 'gemeente@lisse.nl'; 'info@lochem.nl'; 
'info@loonopzand.nl'; 'gemeente@lopik.nl'; 'gemeente@loppersum.nl'; 'gemeente@losser.nl'; 'info@maasdriel.nl'; 
'info@gemeentemaasgouw.nl'; 'gemeente@maassluis.nl'; 'post@maastricht.nl'; 'info@medemblik.nl'; 'info@meerssen.nl'; 
'info@meierijstad.nl'; 'postbus@meppel.nl'; 'info@middelburg.nl'; 'gemeente@middendelfland.nl'; 'gemeente@middendrenthe.nl'; 
'info@midden-groningen.nl'; 'info@gemeente-mill.nl'; 'info@moerdijk.nl'; 'info@molenlanden.nl'; 'Gemeente@montferland.info'; 
info@montfoort.nl; 'gemeente@mookenmiddelaar.nl'; 'info@nederbetuwe.nl'; 'info@nederweert.nl'; 'gemeente@nieuwegein.nl'; 
'info@nieuwkoop.nl'; 'gemeente@nijkerk.eu'; 'gemeente@nijmegen.nl'; 'gemeente@nissewaard.nl'; 'info@noardeast-fryslan.nl'; 
'info@noord-beveland.nl'; 'postbus@gemeentenoordenveld.nl'; 'info@noordoostpolder.nl'; 'gemeente@noordwijk.nl'; 
'gemeentehuis@nuenen.nl'; 'gemeente@nunspeet.nl'; 'info@oegstgeest.nl'; 'info@oirschot.nl'; 'gemeente@oisterwijk.nl'; 
'info@gemeente-oldambt.nl'; 'gemeente@oldebroek.nl'; 'info@oldenzaal.nl'; 'gemeente@olst-wijhe.nl'; 'gemeente@ommen.nl'; 
'gemeente@oostgelre.nl'; 'gemeente@ooststellingwerf.nl'; 'antwoord@oostzaan.nl'; 'gemeente@opmeer.nl'; 'gemeente@opsterland.nl'; 
'Gemeente@oss.nl'; 'info@oude-ijsselstreek.nl'; 'gemeente@ouder-amstel.nl'; OW-Info; 'info@overbetuwe.nl'; 'info@papendrecht.nl'; 
'info@peelenmaas.nl'; 'info@pekela.nl'; 'info@pijnacker-nootdorp.nl'; 'info@purmerend.nl'; 'info@putten.nl'; 'info@raalte.nl'; 
'gemeente@reimerswaal.nl'; Info; 'info@renswoude.nl'; 'gemeente@reuseldemierden.nl'; Gemeente Rheden; 'info@rhenen.nl'; 
'info@ridderkerk.nl'; 'gemeente@rijssen-holten.nl'; 'stadhuis@rijswijk.nl'; 'info@roerdalen.nl'; 'mail@roermond.nl'; 'info@roosendaal.nl'; 
'gemeente@rozendaal.nl'; 'gemeente@rucphen.nl'; 'postbus8@schagen.nl'; 'secretariaat@scherpenzeel.nl'; 'contact@schiedam.nl'; 
'postbus20@schiermonnikoog.nl'; 'gemeente@schouwen-duiveland.nl'; 'gemeente@s-hertogenbosch.nl'; 'info@simpelveld.nl'; 
'postbus@sintanthonis.nl'; 'gemeente@sint-michielsgestel.nl'; 'info@sittard-geleen.nl'; 'gemeente@sliedrecht.nl'; 
'info@gemeentesluis.nl'; 'gemeente@smallingerland.nl'; 'Postbus2000@soest.nl'; 'gemeente@someren.nl'; 
'gemeente@sonenbreugel.nl'; 'gemeente@stadskanaal.nl'; 'gemeente@staphorst.nl'; 'gemeente@stedebroec.nl'; 'info@gemeente-
steenbergen.nl'; 'info@steenwijkerland.nl'; 'info@gemeentestein.nl'; 'info@stichtsevecht.nl'; 'info@gemeentesudwestfryslan.nl'; 
'gemeente@terschelling.nl'; 'gemeente@texel.nl'; 'gemeente@teylingen.nl'; 'gemeente@tholen.nl'; 'gemeente@tiel.nl'; 
'gemeente@tilburg.nl'; 'gemeente@tubbergen.nl'; 'info@twenterand.nl'; 'info@tynaarlo.nl'; 'gemeente@t-diel.nl'; 'postbus83@uden.nl'; 
'bestuursondersteuning@uitgeest.nl'; 'gemeente@uithoorn.nl'; 'gemeente@urk.nl'; 'info@heuvelrug.nl'; 'info@vaals.nl'; 
'info@valkenburg.nl'; 'gemeente@valkenswaard.nl'; 'Info@veendam.nl'; 'info@veenendaal.nl'; 'gemeente@veere.nl'; 
'gemeente@veldhoven.nl'; 'info@velsen.nl'; 'info@venlo.nl'; 'gemeente@venray.nl'; 'info@vijfheerenlanden.nl'; 'info@vlieland.nl'; 
'gemeente@vlissingen.nl'; 'info@voerendaal.nl'; 'gemeente@voorschoten.nl'; 'Gemeente@voorst.nl'; 'gemeente@vught.nl'; 
'info@waadhoeke.nl'; 'gemeente@waalre.nl'; 'info@waalwijk.nl'; 'gemeente@wageningen.nl'; 'gemeente@wassenaar.nl'; 
'gemeente@waterland.nl'; 'gemeente@weert.nl'; 'info@weesp.nl'; 'gemeente@westbetuwe.nl'; 'info@westmaasenwaal.nl'; 
'communicatie@westerkwartier.nl'; 'info@gemeentewesterveld.nl'; 'gemeente@westervoort.nl'; 'gemeente@westerwolde.nl'; 
'info@gemeentewestland.nl'; 'info@weststellingwerf.nl'; 'gemeente@westvoorne.nl'; 'gemeente@wierden.nl'; 'gemeente@wijchen.nl'; 
'postbus@wijdemeren.nl'; 'info@wijkbijduurstede.nl'; 'gemeente@winterswijk.nl'; 'gemeente@woensdrecht.nl'; Stadhuis; 
'postbus@wormerland.nl'; 'info@woudenberg.nl'; 'info@zaltbommel.nl'; 'info@zandvoort.nl'; 'info@zeewolde.nl'; 'zeist@zeist.nl'; 
'gemeente@zevenaar.nl'; 'Antwoord@zoetermeer.nl'; 'gemeente@zoeterwoude.nl'; 'gemeente@zuidplas.nl'; 'gemeente@zundert.nl'; 
'info@zutphen.nl'; 'info@zwartewaterland.nl'; 'gemeente@zwijndrecht.nl'; 'postbus@zwolle.nl'

Cc:
Subject: Motie kinderpardon Gemeente Rheden
Attachments: brief.pdf 

Geachte heer/mevrouw,

Middels deze mail willen we de gemeenten op de hoogte brengen dat ook de gemeente Rheden voor een kinderpardon is.

In de bijlage de brief die verzonden is en de handtekeningen van de politieke partijen.

Met vriendelijke groet,

Paul Zweers



Medewerker Management Support 

Gemeente Rheden
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