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Geachte heer/mevrouw, 

Grenzen vormen van oudsher een barrière voor wonen, werken en andere activiteiten in het dagelijkse leven. Het Europees
samenwerkingsprogramma INTERREG Deutschland-Nederland (www.deutschland-nederland.eu/nl) stimuleert grensoverschrijdende
samenwerking tussen burgers, bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en andere organisaties in het Nederlands-Duitse grensgebied.
Om te monitoren in hoeverre wij de doelstellingen uit dit programma halen, voerden wij in het verleden en voeren wij nu en in de toekomst
een aantal keer een onderzoek uit over de barrièrewerking van de grens.
Corona leidt sinds maart vorig jaar tot nieuwe en onvoorziene belemmeringen. Het is van groot belang de gevolgen daarvan voor de
barrièrewerking van de grens te meten. 

Ook uw organisatie bevindt zich in het programmagebied van INTERREG Deutschland-Nederland! Wij vragen u daarom om deel te
nemen aan de enquête. U neemt deel aan de enquête via de volgende link: enquête voor organisaties. 

Deelname aan het onderzoek is anoniem en duurt ca. 5 minuten. 

Het Gemeenschappelijk INTERREG Secretariaat en de Radboud Universiteit Nijmegen voeren deze meting uit namens het INTERREG-
programma. Indien u vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met het Gemeenschappelijk INTERREG Secretariaat: 

Gemeenschappelijk INTERREG Secretariaat
De heer Maarten Goossens
T. + 49 (0) 28 21 79 30 41
E. info@deutschland-nederland.eu

Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking! 

Met vriendelijke groeten,
INTERREG Deutschland-Nederland
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Wilt u op de hoogte blijven van het INTERREG-programma
Deutschland-Nederland? Bezoek dan regelmatig onze website:



U ontvangt dit bericht omdat u actief bent binnen het programma INTERREG Deutschland-Nederland, respondent bent geweest in dit
onderzoek en/of omdat u of uw organisatie in het verleden betrokken was bij dit onderzoek. Indien u verder geen berichten van ons wenst
te ontvangen respecteren wij dat vanzelfsprekend. Een kort antwoord aan info@deutschland-nederland.eu met het woord “verwijderen” is
voldoende en wij zullen uw gegevens onmiddellijk verwijderen. U kunt ook uitschrijven door hieronder op "afmelden" te klikken.

afmelden | abonnement beheren

Als u vragen of suggesties heeft, neem dan gerust contact met ons op:
Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat

bij de Euregio Rijn-Waal
Emmericher Str. 24

47533 Kleve

tel: +49 (0)2821-793034
e-mail: info@deutschland-nederland.eu
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