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Aanvullend krediet brandweerkazerne                                                                                                              
Door fouten in het voorstel betreffende de fi-
nanciële onderbouwing is dit voorstel van de 
agenda afgehaald. 

    
Aanvullend krediet Campus De Terp                                                                                                                        
Voor de realisatie van Campus de Terp is meer 
geld nodig. Door de sterk stijgende prijzen en 
inflatie  zijn het al toegekende krediet voor het 
kindcentrum, de     garantstelling en de toege-
kende exploitatiesubsidie voor het sportcom-
plex niet langer toereikend. Om Campus de 
Terp te kunnen realiseren is dit voorstel voor 
een extra garantiestelling voor het sportcom-
plex en een aanvullend krediet voor het kind-
centrum. Het zorgde voor een stevige discus-
sie. Zijn de oplopende kosten reden om de 
plannen te herzien, te versoberen? De conclu-
sie was dat het project in zijn geheel voortgezet 
moet worden. Het uit elkaar trekken van de on-
derwijsinstellingen en de sportaccommodatie is 
geen optie. We zullen akkoord gaan met het 
voorstel. Wel zal het college gevraagd worden 
naar een risico-analyse en de gevolgen voor 
de meerjarenbegroting.  

 
Beleidsregels huisvesting tijdelijke  
werknemers                                                                                         
Het voorstel is om artikel 6 te  schrappen. Dit is 
het artikel dat het college de mogelijkheid geeft 
om wat genoemd wordt kansrijke initiatieven 
die niet voldoen aan de gestelde beleidskaders 
aan raad voor te leggen. Wij zijn altijd tegen-
stander van dit artikel geweest en zullen dan 
ook het voorstel steunen. 

 
Gebruik drinkwater voor koelen datacenters 
Naar aanleiding van de beantwoording door 
het college van vragen die de fractie naar aan-
leiding van een artikel in het NHD en De Tele-
graaf  gesteld heeft, waarin geen duidelijkheid 
gegeven is over het verbruik van drinkwater. 
Volgens het artikel is dat geen 20 miljoen liter 
maar 80 tot 84 miljoen liter wat ontkend werd. 
Hierover is nader contact geweest met  Bart 
Vuik, de onderzoeksjournalist van NHD/De Te-
legraaf en schrijver van het artikel.                                                                                                                                      
Er is ook contact met de SP-statenfractie, die 
eveneens vragen over dit onderwerp gesteld 
hebben. De beantwoording van Gedeputeerde 

Staten heeft dezelfde nietszeggende toon als 
de beantwoording van onze vragen door het 
college. Onze fractiesecretaris heeft er contact 
over gehad met Remine Albers, voorzitter SP-
statenfractie. Besloten werd om in dit dossier 
contact te houden en samen op te trekken. Zij 
wil graag met de fractie kennismaken. Besloten 
werd om dat te doen wanneer daartoe aanlei-
ding is in het datacenterdossier. Inmiddels 
heeft minister Harberts op vragen uit de VVD-
fractie, eveneens gesteld naar aanleiding van 
krantenartikel van Bart Vuik, in de Tweede Ka-
mer geantwoord dat het drinkwater voor koe-
ling van het datacenter van Microsoft inder-
daad 80 tot 84 miljoen liter is. 

 
Stort licht radioactief poloniumhoudend  
afval TATA                                                                                    
Het onderzoeksplatform Investico heeft contact 
met ons opgenomen naar aanleiding van de 
beantwoording van onze vragen over de stort 
bij Afvalzorg. Er heeft een gesprek plaatsge-
vonden.  Het platform is bezig met een onder-
zoek naar de landelijke afvalstromen.                                                                                           
Investico is een platform voor grondig en struc-
tureel journalistiek onderzoek. De redactie be-
schikt over specifieke onderzoeksvaardigheden 
zoals datajournalistiek en ‘wobben’. Bovendien 
heeft Investico de ervaring, tijd en focus om 
complexe, langlopende onderzoeksprojecten 
uit te voeren waarbij verschillende mediapart-
ners betrokken zijn. De Groene Amsterdam-
mer, Trouw, Argos en Nieuwsuur zijn onze vas-
te mediapartners. Daarnaast werken we ad hoc 
samen met andere partijen waaronder Alge-
meen Dagblad, regionale media, vakbladen en 
online-publicaties zoals Follow The Money. 

 
Gezondheidsverklaring CBR                                                                                                                                            
De fractie heeft een aantal keren te horen ge-
kregen dat de gemeente geen papieren ge-
zondheidsverklaringen  voor het aanvragen 
van een keuring bij het CBR verstrekt en dat dit 
alleen nog digitaal gebeurt. De gevallen die wij 
kennen betreft steeds oudere inwoners  (75+) 
die digitaal niet vaardig zijn en tevergeefs bij de 
gemeente aankloppen terwijl het CBR door 
verwijst naar de gemeenten voor het verkrijgen 
van de papieren verklaring. Dit zorgt voor ver-
warring en onbegrip.  

> 

VERSLAG  OPENBARE  FRACTIEVERGADERING 
 
Op de openbare fractievergadering van 10 oktober in mfc De Doorbraak in Kreileroord vergde 
een kleine raadsvergadering weinig tijd. Dat gaf ruimte om actuele onderwerpen waar de fractie 
mee bezig is, en waarop diverse reacties binnen gekomen zijn, te behandelen. 
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UIT  DE  FRACTIE 

De raadsvergadering van 13 oktober kende een eensgezinde stemming onder de fracties. In deze 
financieel moeilijke tijden heerst er bezorgdheid over de ontwikkelingen in de meerjarenbegroting. 
Desondanks tevredenheid  dat de berap nog steeds een ruim positief resultaat laat zien. 
 Alleen over het intrekken van artikel 6 in de beleidsregels huisvesting tijdelijke werknemers ont-
stond de verwachte discussie met vooral het CDA.  

Tweede bestuursrapportage 
Na verwerking van de mutaties, veroorzaakt 
door het verhogen van enkele kredieten, res-
teert een voordelig saldo over 2022 van  
€ 2.042.835,-.  
 
Aanvullend krediet Campus De Terp 
De raad ging unaniem akkoord met het voor-
stel om de gevraagde verhoging van de garant-
stelling en het verhogen van het krediet voor 
de sportaccommodatie en het kindcentrum. Al-
le fracties erkenden dat het geen optie was om 
met het hele project te stoppen. Wel is er be-
zorgdheid over toekomstige ontwikkelingen. 
Waar ligt de grens?  
 
Voorstel intrekken beleidsregels huisves-
ting tijdelijke werknemers 
Uitgebreid verzet van het CDA tegen het 
schrappen van artikel 6 dat gesteund werd 
door de VVD. Het vond geen gehoor bij de an-
dere fracties die vooral wezen op het oneigen-
lijk gebruik van artikel  6. Er is meer dan het 
belang van de agrarische sector. Ook de inwo-
ners moeten bij dit beleid betrokken worden 
want zij ervaren er de gevolgen van, ook de 
negatieve. De coalitiepartijen en onze fractie 
stelden voldoende te hebben aan de eerste vijf 
artikelen uit de beleidsregels om een verant-
woord beleid te kunnen voeren waarmee het 
nieuwe beleidsvoorstel werd aangenomen. 
 
Mandaatvoorstel griffier 
Om adequaat uitvoering te kunnen geven aan 
de taken van de griffier, om (als raad) te vol-
doen aan wettelijke voorschriften en om (als 

raad) tijdig beslissingen te kunnen nemen, is  
het wenselijk een aantal bevoegdheden te 
mandateren aan de griffier. Het voostel werd 
met een stem tegen, van ons fractielid Dorien 
Sijbenga, aangenomen. In haar stemverklaring 
gaf zij aan het overdragen van het personeels-
beleid niet te kunnen steunen. 
 
Motie 
De PvdA diende namens alle coalitiepartijen 
een motie in waarin gevraagd werd om een 
pakket maatregelen in te stellen waarin opge-
nomen het bedrag verhogen van de energie-
toeslag in 2022, de doelgroep voor de energie-
toeslag uitbreiden,een regeling treffen voor 
personen met ernstige medische beperkingen 
en een regeling treffen om verenigingen en 
stichtingen te ondersteunen. 
De fractie kan met de eerste drie punten in-
stemmen maar niet met laatste punt. Zwak 
punt was het ontbreken van financiële kaders. 
Het college zegde toe dat de eerste drie pun-
ten al hun aandacht hadden en daar mee aan 
de slag te gaan. Voor ons reden om de motie 
niet te steunen. De VVD dacht er ook zo over. 
Met de stemmen van deze twee facties tegen 
werd motie aangenomen (20-6). 
 

Deze houding van de gemeente staat haaks op 
wat een inclusieve maatschappij moet zijn. De 
gemeente dient dienstbaar te zijn aan haar in-
woners, zeker aan hen die door het gemis van 
digitale vaardigheden buiten gesloten dreigen 
te raken. De gemeente Schagen verstrekt de 
gezondheidsverklaring wel op papier. Ook aan 
inwoners uit Hollands Kroon die in de buurge-
meente niet tevergeefs aankloppen en keurig 
aan de balie geholpen worden. De fractie hier-
over al eerder vragen gesteld zonder resultaat. 
De vragen zijn opnieuw gesteld aan het huidige 
college met als resultaat dat het beleid is bijge-
steld en papieren verklaring weer door Hol-

lands Kroon verstrekt wordt.  

 
Mededelingen uit de fractie 
Fractievoorzitter Henk van Gameren deelt mee 
dat zijn contacten met het college goed zijn. De 
fractie heeft een gesprek gehad met wethouder 
Maarten Versluis, financiën. Daarin is uitge-
breid gesproken over het opstellen van de ka-
dernota door de raad en onze ervaringen daar-
mee. Een gesprek dat als positief is ervaren. 
Ook wethouder Mark Versteeg heeft om een 
gesprek gevraagd. De fractie zal op korte ter-
mijn een afspraak maken. 

< 
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           Agrarische  hoofdstad  of  hoofdstad  van  de  arbeidsmigranten?                                                                
Hollands  Kroon  draait  om  fundamentele  discussie  heen. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hollands Kroon – “Willen wij de agrarische hoofdstad van de toekomst worden, of de hoofdstad 
voor arbeidsmigranten?” In zijn betoog over de beleidsregels rondom de vestiging van arbeidsmi-
granten in Hollands Kroon raakte LADA & Anders fractievoorzitter Henk van Gameren, net als een 
aantal andere sprekers, kort een fundamentele discussie: Welke expansieruimte geeft de ge-
meente de agrarische sector en hoeveel arbeidsmigranten willen we huisvesten? Een uitgebreid 
debat over die discussie ontbreekt echter, terwijl er zelfs binnen de coalitie verschillende opvattin-
gen over lijken te bestaan. 

 
Ook Henk van Gameren van oppositiepartij LADA & Anders ziet dit als een reële zorg. Volgens 
hem is Hollands Kroon heel welwillend wat betreft de huisvesting van arbeidsmigranten. Hij mist 
heldere kaders en actuele cijfers en riep de wethouder dan ook op om deze te leveren. Daarnaast 
zou Hollands Kroon volgens hem met de regio in gesprek moeten gaan. Van Gameren zet vraag-
tekens bij het accommodatiebeleid, ook omdat er arbeidsmigranten in Hollands Kroon wonen en 
elders werken. Op die manier wordt de gemeente niet de ‘agrarische hoofdstad van de toekomst’, 
zoals zo mooi beschreven in het coalitieakkoord, maar eerder de ‘hoofdstad van de arbeidsmi-
granten’. De vooral technische en principiële discussie over artikel zes vervormde zich zo tot een 
fundamentele discussie over de wenselijkheid van de groei van de agrarische sector en het aan-
tal arbeidsmigranten binnen de gemeente.  

www.regionoordkop.nl 
 
 

Leerlingen  Wiringherlant  onder  leiding  van  de  burgemeester  in  debat 

Anna Paulowna – Leerlingen van Rsg Wiring-
herlant uit Wieringerwerf gingen vrijdagmid-
dag in de raadszaal van de gemeente Hol-
lands Kroon met elkaar in debat over voor 
hen relevante onderwerpen.  
Tijdens de HK Jongerenweek, een initiatief 
dat oorspronkelijk is bedacht door lokale poli-
tici Lars Ruiter en Daan Pruimboom, komen 
jongeren in aanraking met de gemeente en 
het gemeentebestuur. Ook is er aandacht 
voor het onderwerp criminaliteit en ondermij-
ning. Jongeren wordt verteld hoe zij dat kun-
nen vermijden en waar ze op moeten letten. 

Tijdens het politieke gedeelte worden ze enthousiast gemaakt en geïnformeerd, want het blijkt dat 
jongeren niet altijd goed op de hoogte zijn van hoe de gemeente werkt. 

 
Jongeren betrekken bij de politiek 
Ook initiatiefnemer Pruimboom ziet jongeren graag aansluiten: “Ik was 19 toen ik in de gemeente-
raad kwam. Dat ging prima. Ik ben ook blij en trots dat het idee van de HK Jongerenweek wordt 
doorgezet nu ik niet meer in de raad zit.” 

www.regionoordkop.nl 
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          Een LADA-initiatief bekroond 
 

          Viskringloop Wieringermeer valt zowel bij publiek als 
jury Arie Kepplerprijs het meest in de smaak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Viskringloop in de Wieringermeer won in de categorie ’Noord-Hollands DNA’.                                                                                                    
© Mooi Noord-Holland  

29-09 17:07, Peter Schat  
 

Deze vier recente bouwprojecten sleepten donderdag de Arie Kepplerprijs in de wacht: Bensdorp 
(Bussum), de Viskringloop (Wieringermeer), Spaarndammerhart en het Artis Gibbonpaviljoen 
(beide in Amsterdam). 
Elke twee jaar kent een vakjury Arie Kepplerprijzen toe aan bouwprojecten die scoren op gebied 
van woonplezier, duurzaamheid en samenhang met de omgeving. Het publiek, dat ook een favo-
riet kiest uit in dit geval 87 inzendingen, vond in meerderheid de Viskringloop het aansprekendst. 
Dit project bleef met 345 van totaal 2.931 stemmen de concurrentie nipt voor.  
 
In de Koningskerk in Amsterdam werd de prijs voor de elfde keer uitgereikt. De kerk staat in de 
wijk Jeruzalem, een eerdere winnaar van de Arie Kepplerprijs. Schoonheid van de bouwprojecten 
speelt een rol, maar dat is niet het enige, zei juryvoorzitter Irmgard van Koningsbruggen. „Het 
gaat niet louter om mooi, maar ook om wat grensverleggend en innovatief is. En wat oplossingen 
kan aandragen die leiden tot meer woningen en het hoofd bieden aan crises van deze tijd.” 
 
Fotomodellen 
Duurzaamheid en sociaal-maatschappelijke betekenis wegen dus ook mee, aldus Van Konings-
bruggen. „Mooi moet je zien in de betekenis van mooie mensen. Dat betekent ook niet alleen dat 
het fotomodellen zijn.” 
De Noord-Hollandse gedeputeerde van Wonen Cees Loggen (VVD) reikte de vijf prijzen uit. „
Omgevingskwaliteit geeft een ziel aan de dorp of een stad, die worden er mooier, completer en 
leefbaarder door”, aldus Loggen. 
De Viskringloop is een paai- en opgroeiplaats voor vissen nabij het Robbenoordbos. Bureau Hos-
per uit Haarlem ontwierp in samenspraak met een landschapsarchitect, een kunstenaar en een 
ecoloog de grootschalige cirkels die ruimte bieden aan water, grasdijken, riet en (onderwater-)
vegetatie. Met hulp van vishevels is een verbinding tussen de Wieringermeerpolder en het Am-
stelmeerkanaal/IJsselmeer tot stand gebracht. Naast de publieksprijs won het object de vakprijs 
in de categorie ’Noord-Hollands DNA’.  

                              www.noordhollandsdagblad.nl 
 

> 
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Viskringloop in de race voor Dutch Design Award: "Wereld een beetje mooier maken" 

3 oktober 2022,  Door Jurgen van den Bos 

De Viskringloop Wieringermeer is genomineerd voor de prestigieuze Dutch Design 
Awards. De viskringloop is een ontwerp van kunstenaar Pé Okx en ecoloog Cor ten Haaf 
uit Groet en het Haarlemse bureau Hosper. De 'gestolde rimpeling van het water', zoals 
Okx het noemt, ligt langs het Amstelmeerkanaal en is bedoeld als paai- en broedplaats 
voor vis. De nominatie voor de Dutch Design Award is een bekroning voor het project, zegt 
Pé Okx: "Het is fijn om op deze manier de wereld een beetje mooier te maken." 
 
Okx heeft jaren aan het project gewerkt met ecoloog Cor ten Haaf en het  bureau Hosper dat zich 
specialiseert in landschapsarchitectuur. Okx: "Vaak is het zo dat er iets voor waterbeheer moet 
komen en pas als laatste 'dat het er ook nog een beetje leuk uit moet zien'. Cor kwam daarom bij 
mij terecht. Er is ontzettend veel tijd gestoken in ingenieurswerk door het bureau. Voor mij is het 
gewoon een mooi idee dat je op de oude zeebodem een rimpeling kunt aanbrengen, een gestol-
de waterrimpeling." 
 
Ecoloog Cor ten Haaf is blij met de nominatie, maar het is op de eerste plaats een natuurproject, 
zegt hij: "En het is nu al geslaagd. Alle gangbare vissoorten zitten er al. Het is een mooie pleister-
plaats voor vogels en waar ik helemaal versteld van sta, is de gigantische hoeveelheid kant- en 
waterplanten. Zeker het aarvederkruid is een teken van schoon en voedselrijk water. Het is er al-
lemaal spontaan opgekomen." 
 
'Land Art' 
De viskringloop dingt mee in de categorie 'Habitat' van de Dutch Design Award. Ten Haaf: "Bij 
veel 'land art' is de natuurwaarde vaak een toevallige bijkomstigheid. Bij ons project is het juist de 
bedoeling. Dat is ook de reden voor de nominatie." De uitslag is op 27 oktober. Spannend, vindt 
kunstenaar Pé Okx: "We hebben grote concurrentie van het Depot van Boijmans van Beuningen. 
Ik hoop vooral dat er nieuwe spannende dingen uit voortkomen die we mogen uitvoeren." 

www.nhnieuws.nl 

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 

Drinkwaterverbruik voor koeling datacenters 
De vragen zijn uitgebreid beantwoord met vaak weinig zeggende bewoordingen. Op de vraag hoe 
inwoners te motiveren zuinig met drinkwater om te gaan nu bekend is geworden dat er veel meer 
drinkwater voor koeling verbruikt wordt dan het college heeft aangegeven, wordt geen concreet 
antwoord gegeven 
Inmiddels heeft minister Harberts op vragen VVD-kamerlid Minhasin geantwoord dat het drinkwa-
ter voor koeling van het datacenter van Microsoft inderdaad 84 miljoen liter is. Dit wordt het colle-
ge in de beantwoording ontkend. 
De vragen met antwoorden zijn te lezen op onze website: 
https://lada.nu/2022/09/beantwoording-vragen-over-verbruik-drinkwater-voor-koeling-datacenters/ 
 
Schriftelijke gezondheidsverklaring CBR 
Hierbij de gestelde vragen met het antwoord. 
1. Onze vraag aan u is of u het standpunt van het vorige college om de schriftelijke  
gezondheidsverklaring van het CBR niet op papier te verstrekken aan mensen die niet digitaal  
vaardig zijn, wilt heroverwegen.  
Reactie 
Ja het college is hiertoe bereid en heeft al stappen ondernomen om de papieren verklaringen  
weer te verstrekken als daar om gevraagd wordt.  
2. Moet de gemeente niet dienstbaar zijn aan haar inwoners, zeker aan hen die door het gemis  
van digitale vaardigheden buiten gesloten dreigen te raken? 
Reactie 
Dat moeten we inderdaad, daarom dat we ook in Hollands Kroon vier IDO’s hebben. Een IDO is  
een Informatiepunt Digitale Overheid. Hier leest u meer informatie over de IDO’s in Hollands 
Kroon. 
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najaarsledenvergadering  
 

maandag 31 oktober 
aanvang 20.00 uur   

 
locatie: 

De Meerbaak, 
prof. Terveenweg 4,  

1775 BH Middenmeer 
 

De stukken worden toegezonden 

 
openbare fractievergadering 

 
maandag 21 november 

aanvang 20.00 uur   
 

locatie: 
Cultuurhuis De Kolk 

Weereweg 32, 1733LL Lutjewinkel  
 

WIERINGERMEER – De gemeenteraad van Hollands 
Kroon heeft donderdagavond unaniem ingestemd met 
het verhogen van de budgetten voor de realisatie van 
Campus de Terp.   
 
Henk van Gameren van LADA & Anders was niet blij 
met het voorstel: “Een budgetverhoging van 26 procent 
en misschien nog wel meer, het begint nu wel echt een 
dingetje te worden.”  
Van Gameren vroeg de wethouder daarop om een risi-
coanalyse voor de stichting. Het gaat immers om een 
garantstelling en geen directe uitgave voor de gemeen-
te, maar wanneer de stichting zou omvallen is de ge-
meente aansprakelijk. 

https://noordkopcentraal.nl/ 
 
 
En LADA-fractievoorzitter Henk van Gameren vroeg 

zich hardop af of het hierbij blijft. „Het project staat er 
nog niet. Als er straks nog een verhoging moet komen 
van die garantstelling wordt het wel een dingetje, zeg 
maar..: 
Volgens wethouder Mary van Gent waren alle risico's 
uitvoerig bekeken. De hele raad ging unaniem akkoord 
met het voorstel. 

Schager Courant 
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 Geachte fractie, 
 
Voor onderzoeksplatform Investico ben ik als journalist bezig met een mogelijk verhaal over afval-
verwerking in Nederland. 
Daarbij speelt het toezicht van de overheid en de invloed van afvalverwerking op omwonenden 
een belangrijke rol. 
Het viel me daarom op dat jullie vragen aan het college hebben gesteld naar aanleiding van ra-
dioactief afval dat Tata Steel in het Wieringermeer stort.  
In dat kader vraag ik me (in de vorm van een achtergrondgesprek) af hoe jullie naar de antwoor-
den van het college kijken en naar de huidige situatie van Tata's afvalverwerking in jullie omge-
ving.  
Zijn jullie nog altijd bezorgd vanwege de aanwezigheid van zeer laag radioactief afval (ZELA), of 
inmiddels niet meer? 
 
Ik kijk uit naar jullie antwoord. 
 
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet, 
 
David van Benthem 
Onderzoeksplatform Investico 
0657897775 
 
Het gesprek heeft plaats gehad en daarin zijn de zorgen die wij hebben besproken.  
 
Meer informatie over Infevstico:  https://www.platform-investico.nl/over-ons/onze-missie/ 
 

 _ _ _ _ _ 

 
 
Reactie op de beantwoording van het college op onze vragen over het verstrekken van de schrif-
telijke gezondheidsverklaring CBR 
 
Goed nieuws Peter, 
 
Bedankt voor jouw en Lada's inspanningen en moeite mede namens de inwoners van de oude 
gemeente Niedorp. Dit vooral omdat HK nu ook impliciet toegeeft, dat  het nog steeds schort aan  
de dienstverlening/service! 
 
Ik ga het ook doorgeven aan het Niedorper Weekblad (NW). 
 
groet 
Jacques  
 

 > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEZERS  SCHRIJVEN 
Artikelen/brieven in deze rubriek zijn voor verantwoordelijkheid van de indiener. 

Alleen ondertekende artikelen worden opgenomen. 
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Geachte secretaris, 
 
Recent kreeg ik uw Nieuwsbrief onder ogen waarin gerept werd over Burgerberaad. 
Als inwoners van de naburige gemeente wil ik u graag attenderen op het burgerinitiatief dat geleid 
heeft tot concrete ambities in het coalitie akkoord 2022-2026 van de gemeente Schagen.    
 
Vertrouwend u te hebben geïnformeerd.  
  
Mogelijk ten overvloede echter niet vermeld in de eerder verzonden mail, dat er bereidheid is om 
vanuit een a-politieke grondhouding, toelichting te geven op de ontwikkelingen in de buurgemeen-
te in de afgelopen twee jaar. 
 
Dit ten gunste van alle raadsleden opdat een ieder op “gelijke vlieghoogte”  kan komen van deze 
vorm van bestuurlijke vernieuwing.   
Uw griffier Sjaak Vriend is recent in het Griffiers collectief NHN bijgepraat, zie daarvoor het Jour-
naal 14-9-22 
 
De actualiteit treft u aan in Journaal - MIJNBURGERBERAAD 
 
Vertrouwend u met extra informatie te hebben ingelicht,  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 Hans Westrik 
 
T.   0224-215-265 
M. 06-1310-1315 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

westrik@planet.nl 
www.mijnburgerberaad.nl 
 
 
 
 
 

 


