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De klankbordgroep van Thermphos, iets voor u? 
 
Thermphos gaat een klankbordgroep instellen. Dat is een groep omwonenden die 
samen met Thermphos werkt aan een goede relatie en communicatie tussen 
bedrijf en omgeving.  
 
Bent u iemand die … 
 

 Weet wat er speelt in uw dorp (Nieuwdorp, Borssele, ‘s- Heerenhoek, 
Ritthem, Nieuw- en St. Joosland)?  

 Makkelijk aanspreekbaar is voor dorpsgenoten en kan inschatten wat zij 
belangrijk vinden? 

 Een steentje wil bijdragen aan een goede communicatie tussen bedrijf en 
omgeving? 

 
En wilt u minimaal twee keer per jaar een paar uur besteden aan gesprekken 
waarbij:  
 

 U als omwonende aangeeft welke verwachtingen u hebt van een 
buurbedrijf en wij laten weten of en hoe wij aan die verwachtingen 
tegemoet kunnen komen.  

 U een rondleiding door ons bedrijf krijgt waarbij wij vertellen welke stoffen  
er uit onze schoorstenen komen en u laat weten hoe u dat als omwonende 
ervaart.  

 We vertellen over onze plannen om iets aan de geuroverlast te doen en u 
reageert op die voorstellen.  

 U aangeeft op welke manier en over welke onderwerpen u geïnformeerd 
wilt worden als omwonenden, zodat wij onze communicatie kunnen 
verbeteren.  

 Enzovoort 
 
De vergaderingen vinden plaats aan het begin van de avond. We zijn van plan 
rond juni te starten. 
 
Wij zoeken een groep van zes tot twaalf mensen, met een goede afspiegeling van 
de bevolking in de ons omringende dorpen, qua geslacht, leeftijd, beroep, 
enzovoort. Klankbordgroepleden opereren onafhankelijk, dus niet namens een 
organisatie.  
 
Bent u geïnteresseerd in deelname of wilt u meer weten? Neem contact op met 
Lisette van den Berg (communicatiefunctionaris) 0113 - 689 603 of 
lisette.vandenberg@thermphos.com 
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Aanmeldformulier Klankbordgroep 
 

Naam  

Voorletters  

Roepnaam  

Straat en huisnummer  

Postcode  

Woonplaats  

Telefoonnummer overdag  

Telefoonnummer ’s avonds  

E-mailadres  

Geslacht  

Geboortejaar  

Werk/studie  

 
 
Actief in dorpraad, vereniging, school, etc *): 
 
 
 
 
(*Deelname aan de klankbordgroep doet u op persoonlijke titel. Wel vinden we 
het goed om te weten op welke terreinen u actief bent in uw dorp.) 
 
 
Ik wil graag in de klankbordgroep omdat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lever dit formulier in bij de Communicatie-stand of stuur hem op naar: 
Thermphos International B.V. 
t.a.v. Lisette van den Berg 
Antwoordnummer 309 
4380 VB Vlissingen 


