
Kanaalweek laat het Apeldoorns Kanaal leven

Kennismaken met zeilen, zelf vissen in het kanaal, verhalen van vroeger … 
dit en meer activiteiten zijn er te doen tijdens de Kanaalweek. Deze vindt 
plaats van 23 tot en met 30 juni onder het motto ’schakel van vermaak’ en 
wordt gecoördineerd door de stichting ‘’Beleef het Kanaal’’. Voor jong en 
oud zijn er sportieve, informatieve en educatieve activiteiten. De agenda en 
meer informatie vindt u www.beleefhetkanaal.nl of de facebookpagina van 
stichting Beleef het Kanaal. 

De Kanaalweek wordt gecoördineerd door de stichting ‘’Beleef het Kanaal’’. 
Deze stichting is begonnen als een van 6 werkgroepen uit een initiatief van de 
provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe en de 6 kanaalgemeenten, 
waaronder de gemeente Brummen. Het doel van deze partijen is om nieuwe 
kansen te creëren en meer met het Apeldoorns Kanaal te gaan doen. De 
nieuwe stichting streeft ernaar dat er in de toekomst het hele jaar door meer 
te beleven is langs het Kanaal door eigen projecten op te starten of anderen te 
ondersteunen.

Jaarlijks evenement
De Kanaalweek moet een jaarlijks evenement worden met regionale en op 
den duur landelijke bekendheid. De werkgroepen, bestaande uit inwoners, 
ondernemers en andere partijen, willen het publiek laten kennismaken met 
wat zij bijzonder vinden aan het Apeldoorns Kanaal. De Kanaalweek is een 
platform om het kanaal met een frisse blik te gaan beleven. Het is niet alleen 
een industrieel erfstuk, maar biedt nieuwe kansen voor recreatie, natuur en 
onze leefomgeving. Door de beleving jaar op jaar te laten groeien, ontstaat er 
een prachtige schakel van vermaak.
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Werken aan verdere samenwerking toekomst Eerbeek
Eerder deze maand zijn in het Tjark 
Rikscentrum in Eerbeek een groot 
aantal organisaties en belangenverte-
genwoordigers uit het papierdorp 
Eerbeek bijgepraat over de voorgeno-
men samenwerking tussen de Provincie 
Gelderland, de papierindustrie en 
gemeente Brummen. Want met het 
vaststellen van het bestemmingsplan 
voor grote delen van Eerbeek is er weer 
ruimte ontstaan om met nieuwe 
energie na te denken over de gewenste 
toekomstige ontwikkeling van papier-
dorp Eerbeek. 

Begin dit jaar hebben provincie, 
gemeente en industriekern al aangege-
ven dat zij verder willen onderzoeken of 
een meer structurele, onderlinge 
samenwerking meerwaarde oplevert. 
Dit moet vooral gelden voor projecten 
die een positieve bijdrage leveren aan 
leefbaarheid, energie en economie. In 
Eerbeek zijn dorp en industrie nauw met 
elkaar verweven. De wens bestaat om 
de leefbaarheid in het dorp te vergroten 
en om de concurrentiepositie van het 
papiercluster op de internationale markt 
te versterken. Ook moet er veel 
gebeuren op het onderwerp energie. 
Door recente regeringsbesluiten is het 
vraagstuk van duurzaamheid en 
energietransitie zeer actueel geworden. 

De ruimte in Eerbeek is beperkt, de 
opgave is groot. 

De samenwerking tussen de drie partijen 
bevindt zich in een startfase. Dit wordt 
de préverkenningsfase genoemd. In deze 
fase wordt bekeken voor welke projec-
ten samenwerken belangrijk is. Hierbij 
worden zogenoemde stakeholders actief 
betrokken. Denk daarbij aan uiteenlo-
pende partijen zoals de beide wijkraden 
in Eerbeek, de ondernemersvereniging, 
maar ook organisaties zoals het water-
schap Vallei en Veluwe, VSM, natuurmo-
numenten en BrummenEnergie. 

Uitvoeringsagenda
Tijdens de bijeenkomst van 5 juni zijn de 
aanwezigen bijgepraat over de actuele 
situatie rondom Eerbeek. Ook hebben 
zij zich gebogen over een lijst van 
projecten en maatregelen die een 
bijdrage leveren aan de thema’s 
leefbaarheid, energie en economie in 
Eerbeek. Deze lijst wordt de ‘uitvoe-
ringsagenda’ genoemd. De projecten op 
deze lijst komen grotendeels uit de 
beleids- en visiedocumenten van de drie 
samenwerkende partijen. Sommige 
projecten worden op dit moment al 
verkend, andere zijn nieuw. De aanwe-
zigen konden de lijst aanvullen en (per 
project/maatregel) aandachtspunten en 

aanbevelingen meegeven. Ook konden 
zij meedenken over participatie in de 
vervolgfasen van de diverse projecten. 

Deze reacties van de bijeenkomst van 5 
juni worden gebundeld en door de 
stuurgroep betrokken bij het vaststellen 
van de uitvoeringsagenda. De stuur-
groep, waarin de industriekern, 
gemeente en provincie verenigd zijn, 
bepaalt uiteindelijk welke projecten/
maatregelen binnen het programma 
Eerbeek 2030 verder verkend gaan 
worden. Belangrijk uitgangspunt daarbij 
is dat de samenwerking echt een 
meerwaarde op moet leveren. Juist in 
deze fase van préverkenningsfase 
worden keuzen op hoofdlijnen gemaakt 
en wordt er vooral gekeken of er een 
meerwaarde voor samenwerking is. In 
de volgende fase is duidelijk welke 
projecten verder verkend zullen worden. 
De vragen die dan voorliggen worden 
concreter.

Planning
In de zomerperiode worden de voorbe-
reidingen om de uitvoeringsagenda 
definitief te maken afgerond. Naar 
verwachting besluit de stuurgroep in het 
najaar over de samenwerking en de 
uitvoeringsagenda. Deze afspraken voor 
de verdere verkenning worden vastge-
legd in een intentieovereenkomst. Na 
ondertekening van de intentieovereen-
komst is duidelijk hoe de samenwerking 
vorm krijgt en welke projecten verder 
verkend zullen worden. In oktober/
november wordt dan een startbijeen-
komst voor de verkenningsfase 
georganiseerd. 

Op de website ‘www.brummen.nl/ 
ruimtevooreerbeek’ vindt u de meest 
actuele informatie over de ontwikkelin-
gen in Eerbeek. Specifieke vragen? Stel 
deze aan Floor van Gaasbeek, provinci-
aal omgevingsmanager voor de 
préverkenning: mailadres  
f.van.gaasbeek@gelderland.nl.

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten een 
ontwerpbestemmingsplan ter visie te 
leggen voor de bedrijventerreinen 
‘Rhienderen-Noord’ en ‘de Hazenberg’. 
Dit met het doel dat bedrijven die op 
grond van landelijke wetgeving zijn 
aangemerkt als ‘grote lawaaimaker’ 
en/of een ‘risicovolle inrichtingen’ zich 
in de toekomst niet zomaar op deze 
bedrijventerreinen kunnen vestigen. 
April dit jaar had de gemeenteraad al 
aangekondigd dat hiervoor een 
bestemmingsplan moest worden 
opgesteld. De gemeenteraad heeft 
toen een voorbereidingsbesluit 
genomen om te voorkomen dat deze 
bedrijven zich door het aanvragen van 
een omgevingsvergunning op de 
bedrijventerreinen kunnen vestigen. 

In landelijke wetgeving (denk aan de 
‘Wet geluidhinder’ en het ‘Besluit 

risico’s zware ongevallen’) zijn ‘grote 
lawaaimakers’ en ‘risicovolle inrich-
tingen’ specifiek benoemd. Deze 
bedrijven kunnen een grote invloed 
hebben op de omgeving. Dit omdat 
zij activiteiten uitvoeren die een 
forse hoeveelheid geluid kunnen 
produceren. Of omdat er bijvoor-
beeld sprake is van opslag van 
mogelijk gevaarlijke stoffen. College 
en gemeenteraad vinden daarom dat 
de vestiging van deze bedrijven 
vraagt om een zorgvuldige afweging 
en onderbouwing. Hierbij kan dan 
worden beoordeeld hoe deze 
bedrijven zich verhouden tot de 
omgeving en wat de veiligheidsrisi-
co’s zijn. Met uitzondering van 
bedrijventerreinen die hiervoor 
bedoeld zijn en waar ook dergelijke 
bedrijven zitten, zoals bijvoorbeeld 
een deel van bedrijventerrein 
Eerbeek-Zuid, is het algemeen 

gebruik om deze bedrijven niet 
zonder meer op bedrijventerreinen 
toe te staan. 

Ook voor de bedrijventerreinen 
‘Rhienderen-Noord’ en ‘De Hazen-
berg’ is het nooit de bedoeling 
geweest dat ‘grote lawaaimakers‘ of 
‘risicovolle inrichtingen’ zich hier 
kunnen vestigen. Op deze bedrijven-
terreinen zijn deze bedrijven momen-
teel dan ook niet aanwezig. In oude 
bestemmingsplannen was de 
vestiging van deze bedrijven nog 
uitgesloten. Recentelijk bleek dat in 
het geldende bestemmingsplan “De 
Hazenberg en Rhienderen-Noord” 
uit 2010 hiervoor geen planregeling 
was opgenomen. Door het vaststel-
len van een nieuwe bestemmings-
plan wordt de vestiging van ‘grote 
lawaaimakers’ en ‘risicovolle bedrij-
ven’ niet langer mogelijk gemaakt.

Nieuw bestemmingsplan voor Brummense bedrijventerreinen 

De Stichting Vérian heeft alle klanten 
die gebruikt maakte van de diensten 
van thuiszorgmedewerkers van Vérian 
Care&Clean BV afgelopen week een 
brief gestuurd. Zij geven daarin uitleg 
over de ontstane situatie na het 
faillissement van Vérian Care&Clean. 
Zo heeft Vérian ervoor gezocht dat 
ondanks de ontstane onzekere 
situatie, de hulp gewoon doorgang 
vond. Dit ook op basis van de 
afspraken (de raamovereenkomst 
2018) die de stichting Verian hierover 
met ons als gemeente heeft. 

Het gemeentebestuur heeft ook 
vernomen dat de nieuwe organisatie 
Vérian Huishoudelijke Hulp BV alle 
contracten van medewerkers wil 
overnemen onder de oude condities. 
Dit betekent dat er een mogelijkheid is 
dat de betrokken inwoner de vaste 
hulpverlener kan behouden. Maakte u 
gebruik van hulp in het huishouden via 
Verian Care&Clean en heeft u vragen 
over de gevolgen voor u en uw 
huishoudelijke ondersteuning? Neem 
dan contact op met Vérian. Dit kan via 
telefoonnummer (088) 12 63 126. 
Komt u er niet uit, dan kunt u bij ons 
Team voor Elkaar terecht. 

Op de hoogte
Vanaf het moment dat bekend werd 
dat Vérian Care & Clean BV failliet zou 

gaan, is het gemeentebestuur goed op 
de hoogte gehouden van dit proces. 
Het gemeentebestuur betreurt de 
ontstane onzekerheid, die het faillisse-
ment met zich meebrengt voor zowel 
betrokken inwoners en medewerkers. 
De gemeente is overigens géén partij 
in de voortgang rond het faillissement. 
We hebben gehoord dat de medewer-
kers die werkten onder Vérian Care & 
Clean BV kunnen kiezen voor een 
contract bij Vérian Huishoudelijke Hulp 
BV of bij andere partijen waaronder 
TVO. Met deze laatste partij heeft de 
gemeente overigens geen zelfstandig 
contract voor huishoudelijke hulp. Wel 
met stichting Vérian, die samenwer-
king heeft met Vérian Huishoudelijke 
Hulp BV. Als thuiszorgmedewerkers 
kiezen voor een contract bij een 
andere zorgaanbieder, zullen zij hun 
klanten in onze gemeente niet meer 
kunnen behouden indien deze 
zorgaanbieder géén overeenkomst met 
de gemeente  heeft. Vérian heeft ons 
laten weten dat voor deze klanten dan 
een nieuwe huishoudelijke hulp wordt 
gezocht. 
 
Binnen de gemeente Brummen hebben 
de volgende zorgaanbieders een 
overeenkomst voor het leveren van 
huishoudelijke hulp in 2018: Stichting 
Vérian, Thuiszorg Gezellig, Zorgkom-
pas (Alliade) en Zorgassist (Allerzorg).

Huishoudelijke hulp na faillissement  
Vérian Care & Clean BV
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Politiek Café 
Bibliotheek Brummen|Voorst en lokale omroep RTV Veluwezoom organiseren 

op woensdag 27 juni weer een politiek café. Ditmaal in de bibliotheek in 

Brummen. Het is het eerste politieke café na de gemeenteraadsverkiezingen. 

Te gast zijn onder andere de wethouders Steinweg (VVD) en Wartena (Lokaal 

Belang).Ook worden verschillende nieuwe raadsleden voorgesteld. Uiteraard 

wordt er inhoudelijk teruggeblikt op de verkiezingen, maar vooral ook 

gekeken naar de ambities van het nieuwe gemeentebestuur. Aanvang 20.00 

uur en de entree is gratis. Het Politiek Café is ook rechtstreeks te beluisteren 

via de kanalen van de lokale omroep RTV Veluwezoom.

Financiële vertaling coalitieakkoord 
Het coalitieakkoord dat in mei is gepresenteerd bevat een heel aantal ambities 

voor de komende vier jaar. B&W hebben begin deze week, mede met het oog 

op de bespreking van de perspectiefnota 2019 door de gemeenteraad, een 

globale financiële vertaling gemaakt van deze ambities. Deze notitie kunt u 

lezen op onze website. De globale financiële vertaling van de ambities geeft 

aan dat er elders in de begroting geld moet worden gevonden om de ambities 

ook daadwerkelijke te kunnen uitvoeren. Dit betekent dat er keuzes gemaakt 

moeten worden. Dat er op bepaalde taken of uitgaven moet worden bezuinigd. 

Dit om ervoor te zorgen dat er meerjarig sprake is van een sluitende begroting. 

Op zoek naar griffier
Vanwege het vertrek van mevrouw Ulfman eerder dit voorjaar is de gemeen-

teraad op zoek naar een nieuwe griffier. De vacaturetekst is onder andere via 

onze website te raadplegen. Personen die interesse hebben kunnen tot uiterlijk 

vrijdag 20 juli reageren. 

Kort nieuws

GemeenteThuis is een uitgave van de 
gemeente Brummen. Vragen of 
opmerkingen? Geef dit dan door via 
mailadres voorlichting@brummen.nl. 

E-mail: gemeente@brummen.nl
Tel. 0575 - 568 233
Website: www.brummen.nl

Gemeentehuis Brummen
Engelenburgerlaan 31 
6971 BV Brummen
Postbus 5, 6970 AA Brummen

Servicepunt Eerbeek 
Stuijvenburchstraat 66 
6961 CW Eerbeek

Openingstijden
Kijk op www.brummen.nl en  
maak een afspraak. 

Programmateam 
Ruimte voor Eerbeek 
ruimtevooreerbeek@brummen.nl
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek

Team voor Elkaar
info@teamvoorelkaar.nl
Tel. 0575-568 568 (09.00-12.00 uur),
www.samengoedvoorelkaar.nl

Eerbeek: Servicepunt  
Stuijvenburchstraat 66
• Di en do 08.30-12.00 uur

Inloopspreekuur
Brummen: Plein Vijf 
Graaf van Limburg Stirumplein 5
• Ma en wo 09.00-12.00 uur

Brummen: huisartsenpraktijk 
De Meidoorn, Meidoornlaan 18a
• Vrijdag 13.00-17.00 uur

Colofon

Beschikkingen
• Ingediende aanvraag reguliere omge-

vingsvergunning, voor het plaatsen van 
een dakkapel en bestaande puien en 
dakpannen gedeeltelijk vervangen op de 
locatie Narcisstraat 3 in Brummen 
(20-06-2018) 

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, voor het vervangen/
vergroten van het dakkapel op de 
locatie Coldenhovenseweg 61 in 
Eerbeek (20-06-2018) 

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, voor het kappen van 2 
beuken op de locatie Radeland 1A in 
Brummen (20-06-2018) 

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, voor het bouwen van 
20 woningen met bergingen op de 
locatie De Bongerd, Brummen E 3877 
(20-06-2018) 

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, voor het plaatsen van 
palen met daaraan gespannen staaldra-
den waar de hopplanten tegenaan 
kunnen groeien op de locatie Hommel-
straat 2 in Empe (20-06-2018) 

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, voor het aanleggen 
van een nieuwe uitrit op de locatie 
Loenenseweg 135 in Eerbeek (20-06-
2018) 

• Ingediende aanvraag reguliere omge-

vingsvergunning, voor het gedeeltelijk 
vervangen van de kozijnen en plaatsen 
van isolatieglas en het vervangen van de 
voordeuren op de locaties De Hilde 1 
t/m 19 en Kruisenkstraat 29 t/m 41 in 
Brummen (20-06-2018) 

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, voor het aanleggen 
van een nieuwe inrit op de locatie 
T.M.C. Asserstraat 24 in Eerbeek 
(20-06-2018) 

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het bouwen van een schuur 
op de locatie Enkweg 21 in Eerbeek 
(20-06-2018) 

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het plaatsen van een 
perceelafscheiding op de locatie naast 
Veldkantweg 18 in Eerbeek, kadastraal 
bekend: Hall, sectie E, nummer 4917 
(20-06-2018) 

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het bouwen van een 
opslaghal op de locatie Rhienderstein 28 
in Brummen (20-06-2018) 

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een toegangspoort langs 
het spoor op de locatie ter hoogte van 
Rhienderstein 8 in Brummen (20-06-
2018) 

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van een informatiebord 
(vervanging van huidige bord) op de 
locatie naast het gemeentebord, perceel 
Brummen H 3104 (20-06-2018) 

• Sloopmelding, voor het verwijderen van 
asbesthoudende materialen op de 
locatie Tuinstraat 38 in Brummen 
(20-06-2018) 

• Sloopmelding, voor het verwijderen van 
asbesthoudend materiaal op de locatie 
Plagweg 5 in Empe (20-06-2018) 

• Sloopmelding, voor het verwijderen van 
asbesthoudende materialen uit de 
berging op de locatie Kruisenkstraat 41 
in Brummen (20-06-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen van 
asbesthoudende materialen op de 
locatie Hommelstraat 9 in Empe 
(20-06-2018) 

Openbare vergaderingen
• Besluitvormende raadsvergadering op 

28 juni 2018 (22-06-2018)

Beleidsregels
• Beheerregeling Informatiebeheer 

Gemeente Brummen 2017 (18-06-
2018)

Verordeningen
• Archiefverordening Gemeente Brummen 

2017 (18-06-2018) 

Publicaties De officiële bekendmakingen vindt u op www.overheid.nl

Donderdagavond 28 juni komt de 
gemeenteraad voor de laatste keer 
bijeen voor het zomerreces. Het is een 
vergadering waar een groot aantal 
besluiten wordt genomen. Veel 
hiervan hebben betrekking op begro-
tingen of jaarstukken van samenwer-
kingsverbanden. Vier onderwerpen 
staan als bespreekstuk op de agenda. 
Over acht voorstellen gaat de raad 
naar verwachting zonder debat een 
besluit nemen. Deze voorstellen staan 
als hamerstuk op de agenda. De verga-
dering vindt plaats in de raadszaal en 
begint om 20.00 uur. U bent van harte 
welkom! 

De gemeenteraad gaat in ieder geval 
met elkaar in debat over het voorstel 
voor een nieuw bestemmingsplan van 
de locatie ‘Vinkenweide’ in Brummen. 
Ook de conceptprogramma voor 2019 
van de GGD is als bespreekstuk op de 
agenda opgenomen, evenals de 
jaarrekening 2017 en de begroting 
2019 van de vervoerscentrale Steden-
driehoek (ook bekend als PlusOV). Het 
vierde onderwerpen dat de gemeente 
gaat bespreken is het collegebesluit om 
in samenspraak met de stichting Visit 
Brummen Eerbeek een visie op 
recreatie en toerisme te formuleren. 

Andere raadsvoorstellen
Als hamerstuk komen enkele begrotin-

gen voor 2019 aan bod waarover de 
raad een besluit moet nemen. 
Bijvoorbeeld van de Veiligheidsregio, 
de omgevingsdienst Veluwe IJssel 
(OVIJ), de Regio Stedendriehoek en 
de gemeenschappelijke regeling Delta. 
Ook neemt de raad besluiten over de 
jaarstukken van 2017 van de Regio 
Stedendriehoek en de begrotingswij-
zing 2018 van Delta. Andere onder-
werpen die als hamerstuk aan bod 
komen zijn de vaststelling van het 
bestemmingsplan van het perceel 
Lendeweg 2a in het buitengebied, de 
aanmeldnotitie vormvrije MER-boor-
deling van het verleggen van een 
gasleiding in Eerbeek en de toetreding 
van de gemeente Heerde tot de Regio 
Stedendriehoek. Tot slot is de raad 
voornemens de formatie van de 
raadsgriffie uit te breiden. 

Stukken raadplegen
De agenda met de bijbehorende 
raadsvoorstellen vindt u op de pagina 
van de gemeenteraad op de website 
www.brummen.nl. Ook liggen er 
exemplaren gereed bij de centrale 
informatiebalie in het gemeentehuis. 
Daarnaast kunt u terecht bij de 
overheidsinformatiepunten in de 
bibliotheken in Brummen en Eerbeek. 
Inspreken tijdens de raadsvergadering 
is niet mogelijk, dit kan wel bij de 
diverse fora.

Het nieuwe college dat op 31 mei 
jongstleden is benoemd wil graag 
toegankelijk zijn voor alle inwoners en 
organisaties in onze gemeente. 
Iedereen die met één van de leden van 
het college in gesprek wil, kan hiervoor 
op eenvoudige wijze een afspraak 
maken. Niet alleen via het bestuursse-
cretariaat maar ook via de website is dit 
nu 24/7 mogelijk. Het tweewekelijks 
inloopspreekuur komt hiermee te 
vervallen. 

Wilt u een gesprek hebben met één van 
de wethouders of de burgemeester, dan 

kan dit tijdens kantoortijden op 
eenvoudige wijze via het bestuurssecre-
tariaat. Zij zijn bereikbaar via het 
centrale telefoonnummer (0575) 56 82 
33 en via mailadres bestuurssecretari-
aat@brummen.nl.

Makkelijk afspraak maken
Nieuw is een speciaal ‘afsprakenformu-
lier’ op de gemeentelijke website. Op de 
pagina van het college is een groene 
button waarmee een handig formulier 
verschijnt. Door deze in te vullen kunt u 
op eenvoudige wijze de gegevens die 
nodig zijn om een afspraak in te plannen 

doorgeven. De medewerkers van het 
bestuurssecretariaat nemen dan snel 
met u contact op, om een afspraak 
concreet te maken. 

Natuurlijk geeft u zelf aan met welke 
bestuurder u een gesprek wilt hebben. 
Maar het is wel goed om daarbij te 
letten op de onderlinge taakverdeling 
van burgemeester en wethouders. In het 
portefeuilleoverzicht, die u kunt vinden 
op dezelfde college-pagina op onze 
website, kunt u zien welke wethouder 
voor welke onderwerpen het eerst 
verantwoordelijk is.

Geen inloopspreekuur meer
Burgemeester en wethouders staan 
graag op een laagdrempelige wijze 
inwoners en organisatie te woord. Door 
het verruimen van de digitale en 
telefonische mogelijkheden om dit 
doen, komt het tweewekelijkse 
inloopspreekuur te vervallen. In de 
praktijk werd hier beperkt gebruik van 
gemaakt. Een ander voordeel van een 
gemaakte afspraak is dat de burgemees-
ter of wethouder zich enigszins kan 
voorbereiden op het gesprek en een 
inwoner daardoor beter en sneller van 
dienst kan zijn of een antwoord kan 
geven.

Donderdagavond: besluitvormende raadsvergadering 

GESLOTEN

Het nieuwe college met van links naar rechts: wethouder Steinweg, wethouder Pierik, 
burgemeester Van Hedel, wethouder Wartena, secretaris Klos en wethouder Van Ooijen.

Makkelijk afspraak maken met een bestuurder 


