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Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 26 april 2022

Vergunningen

Waarom publiceert de gemeente dit 
bericht?
Een omgevingsvergunning wordt bij de 
gemeente aangevraagd om toestemming 
te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, 
slopen, kappen of aan te leggen. Met dit 
bericht laat de gemeente u weten dat er 
misschien iets verandert in uw omgeving. 
Dan kunt u hier op tijd op reageren.

Ontvangen aanvraag omgevings-
vergunning
n Blije
• Unemaloane 4, het wijzigen van het 

ventilatiesysteem en het realiseren 
van overdekte uitlopen (aanvraag is 
ontvangen op 8 april 2022).

n Bornwird
• Tsjerkepaad 2, het verwijderen van een 

gasaansluiting (aanvraag is ontvangen op 
11 april 2022).

n Burum
• Friese Straatweg 11, het graven van een 

watergang op de erfgrens (aanvraag is 
ontvangen op 7 april 2022).

• Bionsmastraat 5, het realiseren van een 
oprit (aanvraag is ontvangen op 9 april 
2022). 

n Burdaard
• Mounewei 4, het bouwen van een 

berging (aanvraag is ontvangen op 8 april 
2022). 

n Dokkum 
• Boterstraat 11 A, 11 B, 11 C en 11 D, het 

realiseren van nieuwe huisaansluitingen 
gas voor 4 appartementen en 1 
wateraansluiting (aanvraag is ontvangen 
op 7 april 2022).

• Bronlaan 42, het realiseren van een 
overkapping (aanvraag is ontvangen op 7 
april 2022). 

• Leppa 25, het bouwen van een woning 
met bijgebouw (aanvraag is ontvangen op 
8 april 2022).

• Suupmarkt 14, het realiseren van twee 
appartementen op de begane grond 
(aanvraag is ontvangen op 7 april 2022).

n Ee
• Bernhardstrjitte 10, het verplaatsen 

van een bestaande huisaansluiting gas 
(aanvraag is ontvangen op 7 april 2022). 

n Kollum
• Kerkstraat 15, het verplaatsen van een 

huisaansluiting (aanvraag is ontvangen 
op 8 april 2022).

n Kollumerpomp
• Brongersmaweg 7, het plaatsen van een 

kleine windmolen (aanvraag is ontvangen 
op 11 april 2022). 

n Kollumerzwaag
• Foarwei 9, het vervangen van de garage 

(aanvraag is ontvangen op 10 april 2022). 
n Marrum
• Botniaweg 6, het realiseren van een 

wisselplaats voor huishoudelijk afval en 
GFT (aanvraag is ontvangen op 11 april 
2022). 

n Munnekezijl
• Willem van der Ploegweg 1, het gebruiken 

van het perceel als evenemententerrein 
in strijd met het bestemmingsplan 
(aanvraag is ontvangen op 7 april 2022). 

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

Verlengen beslistermijn omgevings-
vergunning
De beslistermijn van de navolgende 

aanvraag (uitgebreide) omgevingsvergun-
ning wordt verlengd met een termijn van 6 
weken.
Het betreft de aanvraag:
n Ternaard
• Nesserwei 5, het uitbreiden van de 

loodsen (brief verlenging is verstuurd op 
19 april 2022).

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsvergun-
ning verleend. De gemeente geeft hiermee 
toestemming voor:
n Dokkum
• De Woudhorne 14, het verplaatsen van 

de inrit (besluit is verzonden op 19 april 
2022).

• Rondweg-West 29 1, 29 2, 29 3, 29 
4, 29 5, 29 6, het realiseren van een 
kantoorverzamelgebouw (besluit is 
verzonden op 19 april 2022).

• Hendoweg 12, 12 A, 12 B, 12 C en 12 D, 
het uitbreiden van het bedrijfsgebouw 
(besluit is verzonden op 19 april 2022).

• Woudweg 1, het realiseren van 
hotelkamers (besluit is verzonden op 20 
april 2022).

n Hallum
• Hoge Herenweg 27, het verbouwen van 

de woning (besluit is verzonden op 19 
april 2022).

• Hegebuorren 9, het kappen van een 
conifeer (besluit is verzonden op 19 april 
2022).

n Holwerd
• Hegebuorren 25, het plaatsen van een 

carport (besluit is verzonden op 19 april 
2022).

n Kollumerzwaag
• Foarwei 241, het realiseren van een 

opslagloods/schapenstal (besluit is 
verzonden op 20 april 2022).

n Oudwoude
• Foarwei 21 08, 21 09, 21 10 en 21 11, 

het bouwen van vier recreatiewoningen 
(besluit is verzonden op 14 april 2022).

n Paesens
• De Buorren 2, het realiseren van een 

fietsenstalling (besluit is verzonden op 14 
april 2022).

• De Buorren 13, het bouwen van een 
woning met een bijgebouw (besluit is 
verzonden op 14 april 2022).

Bent u het niet eens met de vergunning? 
Zie (**)

Wilt u de start van de activiteiten tegen-
houden?
Wanneer de activiteiten niet kunnen wor-
den teruggedraaid, dan kunt u de rechtbank 
Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen, vragen 
de start van de activiteiten tegen te hou-
den voordat de gemeente een besluit heeft 
genomen over uw bezwaar. Dit heet het 
indienen van een verzoek om een voorlopi-
ge voorziening. Dit kan schriftelijk of online 
via de website van de rechtbank. Voor meer 
informatie kunt u de rechtbank bellen. Dit 
kan via het telefoonnummer (088) 361 
13 33. U moet voor het indienen van een 
verzoek om een voorlopige voorziening een 
bedrag aan de rechtbank betalen.

Verleende (uitgebreide) omgevings-
vergunning
De gemeente heeft een omgevingsvergun-
ning verleend. 

De gemeente geeft hiermee toestemming 
voor:
n Marrum
• Miedweg 10, het verwijderen van een 

kabel op gemeentegrond (besluit is 
verzonden op 19 april 2022).

Bent u het niet eens met deze beslissing? 
Zie (***)

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdag vergadert de welstands-
commissie. Meer informatie en de agenda is 
te vinden op www.noardeast-fryslan.nl.

Ontvangen aanvraag evenementen-
vergunning
n Ee/Engwierum
• aan de Dodingawei (achter 

Brânbuorren),het organiseren van 
Oldtimer grasbaan demorace op 11 juni 
2022 (aanvraag is ontvangen op 6 april 
2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)  

Verleende evenementenvergunning
n Dokkum
• in de binnenstad, het organiseren van 

diverse activiteiten op 5 mei 2022 van 
11.00 tot 22.00 uur (besluit is verzonden 
op 19 april 2022).

• Bronlaan 12, het organiseren van 
Muziektheater Balthasar van 26 t/m 29 
mei en van 1 t/m 6 juni 2022 (en mogelijk 
extra uitvoeringen van 9 t/m 12 juni 
2022) (besluit is verzonden op 19 april 
2022). 

n Kollum
• Voorstraat 32, het houden van de 

avond4daagse (besluit is verzonden op 19 
april 2022).

n Veenklooster
• nabij de Keningswei 1, het houden 

van diverse activiteiten tijdens het 
Pinksterfeest (besluit is verzonden op 20 
april 2022).

Bent u het niet eens met de vergunning? 
Zie (**)

Melding evenementen
Er zijn ook evenementen die met een 
melding aan de gemeente mogen wor-
den doorgegeven. U kunt daartegen geen 
bezwaren indienen. Voor informatie kunt 
u bellen met de afdeling vergunningen via 
(0519) 29 88 88.

Ontvangen melding activiteitenbesluit 
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Kollumerzwaag
• Foarwei 241, het veranderen van de 

inrichting

(*) Als de vergunning wordt verleend 
publiceert de gemeente een nieuw bericht. 
Vanaf dat moment kunt u de documenten 
met informatie over de vergunning bekijken 
(op afspraak) en hierop reageren. U kunt nu 
nog niet reageren. Heeft u vragen over de 
aanvraag van de vergunning dan kunt u nu 
alvast de aanvraag bekijken (op afspraak) en 
hierover vragen stellen. Belt u hiervoor met 
de gemeente via (0519) 29 88 88.

(**) U kunt de gemeente tot 6 weken na 
het verzenden van het besluit laten weten 
dat u het niet eens bent met de vergun-
ning. 

Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar 
maken als de vergunning tegen uw be-
langen ingaat. In deze periode kunt u ook 
de documenten met informatie over de 
vergunning in het gemeentehuis bekijken 
(op afspraak). Bezoek voor de openingstij-
den en het adres van het gemeentehuis de 
website van de gemeente. Voor informatie 
over het bekijken van de documenten of 
andere vragen kunt u ook bellen. Dit kan via 
(0519) 29 88 88.

(***) Deze beslissing van de gemeente ligt 
met ingang van donderdag @ 6 weken op 
het gemeentehuis te Damwâld ter inzage 
(op afspraak). Deze beslissing is voorbereid 
met toepassing van afdeling 3.4. van de 
Algemene wet bestuursrecht. 
Indien u het hier niet mee eens bent en 
u bent belanghebbende dan kunt u een 
beroepschrift indienen bij de rechtbank 
Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen. Voor 
meer informatie kunt u de rechtbank bellen. 
Dit kan via het telefoonnummer (088) 361 
13 33.

 

CONTACT
  

 Postadres: Postbus 13, 9290 AA Kollum
 Telefonische bereikbaarheid:
 Tel. (0519) 29 88 88 
 Maandag t/m donderdag: 8.30-16.30 uur
 Vrijdag: 8.30-12.00 uur
 WhatsApp: (06) 120 830 46
 Website: www.noardeast-fryslan.nl 
 E-mail: info@noardeast-fryslan.nl

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIZEN

  Het gemeentehuis is alleen open op 
afspraak. U kunt een afspraak maken via 
de website of via telefoonnummer (0519) 
29 88 88

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN

 n Ferwert Kleasterwei 41 
 n Kollum Trekweg 1 A  
 Dinsdag t/m vrijdag 13.00 - 14.30 uur 
 Zaterdag  9.00 - 11.00 uur

 n Damwâld Koailoane 11 
 Dinsdag t/m vrijdag  8.30 - 16.30 uur
 Zaterdag 9.00 - 12.30 uur

VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS

 Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld

Vragen over corona?
Ga naar www.rivm.nl 
of bel (0800) 1351 
(landelijk informatienummer).
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INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘ZWAGERBOSCH - SPOARBUORREN NOARD 1’

Het college van burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân maakt 
bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid waarin de realisatie van een 
hondenkennel/-fokkerij mogelijk wordt gemaakt op het perceel Spoarbuorren 1 te 
Zwagerbosch. Dit overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening.
In de huidige situatie is op het perceel een kleinschalige hondenkennel gevestigd. 
Initiatiefnemer wil de bedrijfsactiviteiten in de nabije toekomst uitbreiden en een 
nieuwe schuur en een hondenhok realiseren. De huidige woonbestemming krijgt 
de aanduiding ‘hondenkennel en -fokkerij’. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan 
opgesteld.

Ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 28 april 2022 
gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunt u vinden op www.noardeast-
fryslan.nl/plannen-noardeast-fryslan-ter-inzage.

Wilt u reageren?
U kunt uw inspraakreactie van 28 april tot en met 8 juni 2022 schriftelijk indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 13, 9290 AA te Kollum. 
Dit onder vermelding van ‘inspraak bestemmingsplan ‘Zwagerbosch - Spoarbuorren 
Noard 1’. Ook kunt u mondeling reageren. Daarvoor kunt u een afspraak maken met 
het team Romte.

Vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met het team Romte (0519) 29 88 88.

 
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
OUDWOUDE - FOARWEI 45

Tot en met 8 juni 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Oudwoude - Foarwei 45’ 
ter inzage (NL.IMRO.1970.BpOwFoarwei45-ON01). Het bestemmingsplan voorziet in 
het wijzigen van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming en de realisatie 
van een woonkavel op het naastgelegen terrein waarop een bedrijfsbestemming ligt. 

Het ontwerpbestemmingsplan inzien
U kunt het bestemmingsplan tot het einde van de zienswijzetermijn op afspraak 
bekijken in het gemeentehuis aan de Koningstraat 13 te Dokkum. U kunt daarvoor 
telefonisch een afspraak maken. U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op 
www.ruimtelijkeplannen.nl (www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1970.
BpOwFoarwei45-ON01).

Wilt u reageren?
U kunt uw zienswijze van 28 april tot en met 8 juni 2022 schriftelijk indienen bij 
de gemeenteraad Noardeast-Fryslân, Postbus 13, 9290 AA, Kollum. Ook kunt u 
mondeling reageren. Daarvoor moet u een afspraak maken met het team Romte.

Vragen?
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoonnummer 
(0519) 29 88 88.

 
WIJZIGING AFVALINZAMELING 
IN VERBAND MET KONINGSDAG

I.v.m. Koningsdag wordt uw groene container op zaterdag 30 april geleegd 
De containers moeten altijd om 7.00 uur aan de weg staan. Houd bij het aanbieden 
van de container op zaterdag extra rekening met geparkeerde auto's. Bied de 
containers altijd in setjes van 2 aan, met 30 cm ruimte tussen de setjes. 

Milieustraten
De milieustraten zijn gesloten op Koningsdag en geopend op bevrijdingsdag.

  
RIEDSFERGADERING 
TONGERSDEI 12 MAAIE 2022

De ried komt by inoar yn ‘e riedsseal yn Kollum, Van Limburg Stirumwei 18.  
Publyk is fan herte wolkom. De fergadering kin jo ek folgje fia: 
• Streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 by Kabelnoord,  

TV kanaal 1494 by KPN en TV kanaal 43 by Ziggo.
• Stream op www.rtvnof.nl.
• Fia de livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl – hjir kin jo ek de  

aginda en stikken fine.

TONGERSDEI 12 MAAIE  
It Petear
Tiidstip  :  19.30 oere 
Underwerpen :   De raad wordt geïnformeerd over de mogelijkheid om 

wooneenheden te bouwen op de Zuiderschans in Dokkum. 
Concreet zouden twintig wooneenheden bestemd kunnen worden 
voor Oekraïense vluchtelingen en tien voor de reguliere sociale 
huur.

TONGERSDEI 12 MAAIE  
It Beslút
Tiidstip  :  20.00 oere 
Underwerpen :   De ried nimt u.o. besluten oer: 

- Vaststellen bestemmingsplan Ee De Skeperij. 
- Jaarstukken 2021 & begroting 2023 Recreatieschap Marrekrite. 
- Jaarstukken 2021, eerste begrotingswijziging 2022 & begroting 
   2023 Veiligheidsregio Fryslan (VRF) 
- Ontwerpbegroting 2023 Fryske Utfieringstsjinst Milieu  
   en Omjouwing (FUMO). 
- Begroting 2022 onderwijsgroep Elan.

Wolle jo ynsprekke of mear ynformaasje, nim dan kontakt op mei de riedsgriffier, 
dhr. S.K. Dijkstra, (0519) 29 88 77, s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl.

 LEERLINGENVERVOER 
SCHOOLJAAR 2022-2023

Aanvragen voor 16 mei aanstaande!
Kan uw kind door een handicap niet zelf naar school? Of is de school te ver weg? 
Dan kunt u misschien gebruik maken van leerlingenvervoer.
 
Leerlingenvervoer is er voor sommige leerlingen van zowel basis- als voortgezet 
onderwijs. Of u recht heeft op een vergoeding hangt af van een aantal zaken. 
Informatie daarover kunt u vinden u op de website www.noardeast-fryslan.nl.  

De aanvraag moet dit jaar uiterlijk 16 mei 2022 bij ons binnen zijn.

 
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN 
‘FERWERT-ZEEDIJK 13 A

Op 13 april 2022 heeft de gemeenteraad van de gemeente Noardeast Fryslân het 
bestemmingsplan ‘‘Ferwert, Zeedijk 13 A", identificatienummer NL.IMRO.1970.
Zeedijk13aBP-VG01, vastgesteld. Bij de terinzagelegging van het ontwerp 
bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ontvangen. 

Het bestemmingsplan inzien
Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 27 april 2022 zes weken 
digitaal ter inzage. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, willen wij 
het aantal afspraken in het gemeentehuis beperken. Daarom is het op dit moment 
niet mogelijk om het genoemde bestemmingsplan in het gemeentehuis aan de 
Koningsstraat 13 te Dokkum in te zien. Probeer dan ook zoveel mogelijk het plan 
digitaal in te zien. Als dit geen optie is, kunt u contact opnemen met de gemeente 
en vragen naar team Romte via het telefoonnummer (0519) 29 88 88. Er zal dan in 
overleg met u naar een oplossing gezocht worden.  
U kunt het bestemmingsplan met de plannaam NL.IMRO.1970.Zeedijk13aBP-VG01 
bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wilt u reageren?
Tot en met 7 juni 2022 kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag).
Niet iedereen mag beroep instellen. U mag alleen beroep instellen:
• als u direct te maken krijgt met de gevolgen van dit besluit (een belanghebbende 

bent), of
• als u geen belanghebbende bent maar wel op tijd een reactie heeft gegeven 

(zienswijze) op het ontwerp bestemmingsplan.

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u een voorlopige 
voorziening aanvragen 
Voor meer informatie over de beroepsprocedure en voorlopige voorziening, kunt u 
kijken op www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak.

Vragen
Heeft u vragen? Neem dan contact op met team Romte, telefoon (0519) 29 88 88.

 
HET ONTWERP-WIJZIGINGSPLAN
‘IEDYK 15 TE JANNUM’ INZIEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân maken bekend 
dat vanaf 27 april 2022  tot en met 8 juni 2022, het ontwerp-wijzigingsplan ‘Iedyk 
15 te Jannum’, voor zienswijzen ter inzage ligt. Het wijzigingsplan voorziet in de 
juridisch planologische regeling om ter plaatse van een agrarische bedrijfslocatie 
het bouwvlak te veranderen, en daarmee een nieuwe stal ten westen van de huidige 
bebouwing mogelijk te maken. 

Het ontwerp-wijzigingsplan inzien
Vanwege het coronavirus is fysieke inzage op het gemeentehuis niet mogelijk. U 
kunt het bestemmingsplan bekijken op https://www.ruimtelijkeplannen.nl  code: 
NL.IMRO.1970.InIedyk15WP-ON01. Als digitale inzage geen optie is, kunt u contact 
opnemen met het team Romte. Dan ontvangt u via e-mail of per post een kopie van 
het plan. U kunt team Romte bereiken via telefoonnummer (0519) 29 88 88.

Wilt u reageren?
Gedurende de periode van ter inzage legging kunt u een zienswijze zenden aan 
gemeente Noardeast-Fryslân t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 13, 9290 AA KOLLUM. In de zienswijze dient u het zaaknummer te 
vermelden: Z238704-2019.
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Herdenkingen in Noardeast-Fryslân
Woensdag 4 mei 2022

Ieder jaar op 4 mei staat Nederland stil bij de slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen. Maar er wordt ook stilgestaan 
bij Nederlanders die waar ook ter wereld tijdens oorlogen of tijdens vredesoperaties het leven lieten. Een dag die de herinnering levend 
houdt. In de gemeente Noardeast-Fryslân wordt op verschillende plekken hierbij stilgestaan. U vindt op deze pagina een overzicht van de 
verschillende herdenkingsbijeenkomsten. Het overzicht is niet compleet. Onderstaande comités hebben de informatie doorgestuurd voor 
publicatie.

 
Dokkum
Vriendelijk verzoek om tijdig aanwezig te zijn. De deuren van de kapel sluiten om 19.00 uur.

19.00 uur Korte herdenkingsplechtigheid in de Bonifatiuskapel. 
 Aansluitend hierop begint de Stille Tocht. 

monument Woudweg Kranslegging 

monument Noorderdwinger • Muziekvereniging Oranje speelt bij aankomst van de Stille Tocht.  
 • Hoornblazer speelt Signaal Taptoe. 
 • 2 minuten stilte. 
 • Zingen 2 coupletten van het Wilhelmus.  
 • Kranslegging door leerlingen van de Burgerschool. 
 • Kranslegging gemeentebestuur.

20.20 uur Thema: “Vrijheid in verbondenheid”, een collage van tekst en muziek.

 
Kollumerpomp
Op woensdag 4 mei 2022 om 20.00 uur wordt de (plaatselijke) Nationale Herdenking gehouden, 
bij het verzetsmonument op de Soensterdijk onder Kollumerpomp.

19.25 uur  Opstelling van de ‘stille tocht’ op de Willem Loréweg bij Kollumer Oudzijl.
19.30 uur Vertrek naar het verzetsmonument.
± 19.45 uur Spelen van muziek, korte toespraken en declamatie.
20.00 uur Hoornsignaal en twee minuten absolute stilte.
20.02 uur Spelen van ‘Taptoe Infanterie’ en 2 coupletten van het Wilhelmus.  

Aansluitend krans-en bloemlegging door wethouder Jelle Boerema en andere organisaties. 
Vervolgens kan iedereen bloemen leggen bij het monument.

 
Ternaard
U wordt uitgenodigd voor de 4 mei herdenking van 2022.

19.40 uur  De aanvang van de herdenking is 19.40 uur bij het Groene Hart aan de 
Raadhuisstraat. Met een stille tocht gaan we naar het verzetsmonument aan de 
Groedse.  

Bij het verzetsmonument vindt de kranslegging plaats door de Gemeente Noardeast-Fryslân en 
dorpsbelang Ternaard. Samen zijn we hier 2 minuten stil.   

Op de algemene begraafplaats wordt bij de graven van verzetsstrijder Albertus Nauta en de Geallieerden 
piloten bloemen gelegd. De afsluiting vindt plaats bij de Glas in lood ramen in de Grutte Tsjerke.

 
Westergeest
Op woensdag 4 mei is er een bijeenkomst voor dodenherdenking in Westergeest. 
 
19.30 uur Verzamelen bij MFC De Tredder in Westergeest. 
19.40 uur  Vertrek stille tocht naar de begraafplaats met omfloerste trom. 
19.57 uur  Welkom en opening herdenkingsplechtigheid. 
19.58 uur  Spelen “Taptoe infanterie”. 
20.00 uur  2 Minuten stilte. 
20.02 uur  Spelen het Wilhelmus. 

Aansluitend: •  Toespraak wethouder De Vries. 
 •  Gedichten door 2 kinderen namens basisschool De Bining.
 •   Kransen- en bloemen leggingen door wethouder De Vries, Plaatselijk Belang 

Westergeest, Basisschool de Bining en andere aanwezigen.
 •  Einde bijeenkomst.


