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Meer informatie
Wil je op de hoogte blijven van de
laatste ontwikkelingen in de
Leonardusbuurt? Kijk dan met enige
regelmaat op de website
www.leonardusinbeweging.nl.
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van de leefbaarheid in de
Leonardusbuurt.
www.leonardusinbeweging.nl

Gewijzigde plannen aanpak Leonardusbuurt

De toekomst van de woningen in de Leonardus
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