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donderdag 03 september 2009 om 11u37

Vredegerecht lanceert website
Roeselare - Het vredegerecht van het kanton Roeselare lanceert een
eigen website. "We mogen geen advies verstrekken. Maar elke burger
heeft recht op informatie over deze openbare dienstverlening en het
algemeen beleid dat erbij hoort", duidt vrederechter Jan Nolf.

De website www.vredegerechtroeselare.be, de nieuwe webstek van het vredegerecht
van het kanton Roeselare (gelegen aan de Rondekomstraat 22), is nog in volle
opbouw. Nu biedt de gebruiksvriendelijke website al heel wat nuttige informatie : een
overzicht van de personeelsleden (vrederechter, griffiers en personeel), een
fotoreeks, een luik veel gestelde vragen en een rist in de media verschenen artikels.
(LVA)

Info : www.vredegerechtroeselare.be.

Uitgebreide versie in Krant van West-Vlaanderen (editie De Weekbode
Roeselare) van 4 september 2009.
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