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Terugkoppeling inloopavond Dorpsvisie
Zo’n 80 Musselkers maakten van de gelegenheid gebruik om hun mening te geven en wensen te
uiten over ons dorp. Dit deed men door met rode en groene Post-It’s aan te geven waar
verbeteringen worden gewenst en waar men tevreden over is. Het resultaat is een bont geheel aan
meningen. Deze zullen we nu verder gaan uitwerken, waarbij we ongetwijfeld weer een beroep
zullen doen op u. U allen bent immers het dorp Mussel. Een paar willekeurige Post-It’s:
Lindenlaan is geen
racebaan

Mentaal top

Een compliment voor alle
buurtbuschauffeurs die ons
elke dag veilig heen en
Bomen Musselweg
weer brengen
levensgevaarlijk

Mooi aantal bedrijven in
Mussel volgens
gemeentegids
(meer dan je denkt)

Fixi meldingen
Straatverlichting werkt niet, zwerfvuil, of verstopte riolering? Of andere gebreken?
Meldt het dan via de Fixi app! De meldingen worden rechtstreeks doorgezet naar
buitendienstmedewerkers van de gemeente of onderaannemers. Het streven is om de meldingen
binnen 11 werkdagen af te handelen. Lukt dit niet, dan wordt dit aan de melder teruggekoppeld.
Hoe doe je een melding via Fixi?
Download de Fixi app in de App Store of Google Play Store. Of ga naar www.fixi.nl.
Omschrijf de melding, voeg de locatie toe (bij voorkeur met foto) en kies de categorie.
Wilt u op de hoogte worden gehouden van uw melding? Vul dan uw e-mailadres in. U ontvangt dan
de terugkoppeling van uw melding maar ook eventuele updates.
Spoedmeldingen
Bij spoedmeldingen buiten kantooruren – en dit is na 16.00 uur of in het weekend - kan er gebeld
worden met (0599) 631 631. Dit gaat bijvoorbeeld om blootliggen van stroomdraden van een
lantaarnpaal, maar kan ook worden gebeld bij rioolstoringen.
Milieuklachten
Milieuklachten kunnen niet worden gemeld via Fixi. Hiervoor kunt de Milieuklachtenlijn inschakelen.
Via (050) 318 00 00. Dit gaat bijvoorbeeld om stankoverlast van bedrijven, vreugdevuren of
geluidsoverlast.

