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1. Opening
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Mevrouw Mulkens is afwezig in verband met vakantie. De
heer Van Beek is nog ziek. De heer Van der Ploeg is afwezig in verband met deelname aan een
introductieweek voor zijn studie. De heer Branderhorst is iets later bij de vergadering aangeschoven.
Er is een inspreker, de heer Klink namens netwerkorganisatie Broed.

Broed
De heer Klink spreekt in namens Broed. Hij wil de BREB graag informeren over de plannen en ideeën
van Broed. Hij is een van de initiatiefnemers van Broed, een netwerkorganisatie die zich inzet om
actief op zoek te gaan naar oplossingen voor lokale, maatschappelijke vraagstukken, zoals
eenzaamheid en duurzaamheid. Het gaat om ideeën die bijdragen aan een sociaal, duurzaam en
ondernemend ’s-Hertogenbosch. Er worden Broedweekenden, workshops, lezingen en
innovatieprogramma’s georganiseerd. Daarmee wil Broed sociaal ondernemers én ondernemende
werknemers van bestaande organisaties met elkaar in verbinding brengen. Verder heeft Broed als
missie om van ’s-Hertogenbosch de meest sociale stad van Nederland te maken. Broed is bezig om
een vereniging op te richten en is op zoek naar een clubhuis voor de toekomstige vereniging. Daarbij
is het oog gevallen op het woonhuis en de stallen aan de Henriëttewaard 5a. Een ideale plek in de
natuur waarbij mensen op een inspirerende locatie bij elkaar kunnen komen. De focus ligt op
samenwerken, ontmoeten, verbinden, flexplekken, workshops en heisessies. Daaraan kan nog een
aantal functies worden toegevoegd, bijv. een eigen bierbrouwerij waarop een duurzame manier bier
wordt gebrouwen en waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet kunnen worden.
Broed wil ook een link leggen met de ontwikkeling van het natuurgebied in de Henriettewaard samen
met Stichting Ark, bijv. om te laten zien hoe omgegaan kan worden met het klimaat door middel van
wateropslag voor droge periodes. Broed wil een visie ontwikkelingen om samen met allerlei mensen
uit de regio te werken aan vernieuwing met het idee om de wereld een beetje beter te maken.
Mevrouw Van den Oord informeert wat de heer Klink van de BREB verwacht door in te spreken. De
heer Klink wil met zijn verhaal draagvlak creëren. Er ligt geen concrete vraag voor, behoudens de
vraag om mee te denken en eventuele ideeën met hem te delen.
De heer Kroezen merkt op dat de plannen van Broed wat hem betreft veel concreter uitgewerkt mogen
worden. De plannen zijn op dit moment nog te abstract omdat de focus op veel verschillende
onderwerpen ligt.
Mevrouw Schram bedankt de heer Klink voor alle informatie die hij heeft verstrekt en vraagt of er een
tijdpad is. De heer Klink geeft aan dat Broed bezig is met het opstellen van een businessplan.
Binnenkort vindt daarover een gesprek plaats met de gemeente. Er zijn gesprekken gevoerd met
bedrijven over de financiering. Broed werkt in principe vanuit experimenten. Vandaar dat met de
gemeente besproken zal worden welke mogelijkheden er zijn om de plannen gefaseerd uit te gaan
voeren, samen met studenten, bedrijfsleven en buurtbewoners. Met betrekking tot het pand in de
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Henriëttewaard zal aan de gemeente worden voorgesteld om dat eerst op basis van een huur- dan
wel pachtcontract te betrekken met uiteindelijk koop als optie.

2. Verslag van de openbare vergadering van 24 juni 2019

Naar aanleiding van:
Pagina 1:

Pilot ophalen plastic afval in Bokhoven
Mevrouw Van den Oord meldt dat op 18 september een bijeenkomst is gepland met de
Afvalstoffendienst over de pilot met betrekking tot het ophalen van plastic in Bokhoven.

Contactpersoon RIVU
De naam van de contactpersoon wordt doorgegeven aan de BREB.

Pagina 2:

Helikopters
De BREB heeft een rapport over de helikopters gedeeld met de BR Empel. Die heeft echter een
afwijkend standpunt aangenomen. De BREB vraagt naar de stand van zaken rondom de helikopters.
De heer Geers meldt dat de locatie Gemaalweg niet meer in beeld is voor helikoptervluchten. Heliflight
heeft aangegeven geen gebruik te maken van de vergunning voor deze locatie. Er wordt een andere
locatie gezocht. Dat wordt nog nader onderzocht.

Nieuwe dienstverlening reisdocumenten
De heer Geers geeft aan dat de gemeente zich niet kan vinden in het standpunt van de BREB zoals
verwoord in het verslag van 24 juni. Het gaat o.a. om de volgende passages: “De veronderstelling
daarbij is dat digitale dienstverlening de zelfredzaamheid van inwoners bevordert.” “De overheid dient
zijn infrastructuur (digitaal en niet-dgitaal) volgens de Nationale Ombudsman zo in te richten dat de
toegang tot die overheid voor iedere burger gewaarborgd is. De BREB is het hiermee eens en
constateert dat dit nu vaak niet het geval is.”
De BREB trekt de conclusie dat 40 % van de inwoners van ’s-Hertogenbosch het niet positief vindt dat
de dienstverlening en communicatie van de gemeente s-Hertogenbosch steeds meer digitaal gebeurt.
De heer Geers is van mening dat die conclusie te snel getrokken is. Bij de vraagstelling kunnen
inwoners namelijk kiezen uit de antwoorden ja/nee, weet niet of geen reactie. Dat 60 % wel positief is
over de digitale dienstverlening en communicatie is de conclusie van de gemeente. Mevrouw Schram
heeft in haar betoog aan willen geven, dat een grote groep mensen niet over een computer beschikt
en ook niet over digitale vaardigheden beschikt. Deze groep mensen moet daarom twee keer naar het
Stadskantoor of Rosmalen om de reisdocumenten aan te vragen en op te halen.
De heer Geers geeft aan dat er in het verslag van 24 juni een aantal stevige argumenten van de
BREB staat, waar hij zich niet in kan vinden. Dienstverlening staat bij de gemeente ’s-Hertogenbosch
namelijk zeer hoog in het vaandel. Onderzocht wordt of de dienstverlening die bij verzorgingshuizen
geldt voor reisdocumenten, op een of andere manier ook voor andere minder mobiele bewoners
geregeld kan worden. Volgens mevrouw Schram is ambtelijk aangegeven dat de bereidheid aanwezig
is om na te denken over dienstverlening van reisdocumenten voor de ontmoetingsruimte in Engelen.
Dat zal worden nagegaan bij de heer Brzowskowski.

Verlaging snelheid A59
De heer Kroezen meldt dat de BREB met wethouder Kâhya wil spreken over mogelijkheden om de
snelheid op de A59 te verlagen naar 100 km per uur. De BREB wil bewonersraden van wijken die ook
aan de A59 liggen daarbij betrekken. De heer Geers geeft aan dat Rijkswaterstaat verantwoordelijk is
voor de snelheidslimieten op snelwegen. De gemeente gaat daar niet over. Een gesprek met de
wethouder in dat opzicht is daarom niet aan de orde. Het staat de BREB natuurlijk altijd vrij om een
ongevraagd advies daarover in te dienen.

50 km weg Haverleij
Om te voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat wil de heer Geers benadrukken dat de Haverleij een
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50 km weg wordt. Er is geen sprake van een 50 km zone. Bij een 50 km zone geldt als uitgangspunt
dat de weg daarop wordt ingericht. Het wegvak krijgt echter een snelheidsbeperking door middel van
bebording.

Bewoners in beweging
Mevrouw Van den Oord heeft een aantal tekstuele correcties op het verslag. De aangepaste tekst
wordt hieronder integraal opgenomen:|
“Mevrouw Van den Oord meldt dat men in vervolg op de dorpstafel van 16 januari 2019 met bewoners
uit het bestuursgebied aan de slag is gegaan onder de naam Bewoners in Beweging. Hier is verder
gewerkt op de drie pijlers Wonen, Ontmoeten, Zorg. Het eerste resultaat is 18 februari jl. reeds
gepresenteerd in de BREB. Wie zouden contactpersonen vanuit de gemeente kunnen zijn, is een
vraag die hierbij nog open staat. De bewoners hebben zich de volgende vragen gesteld: Wat zouden
we willen en wat zouden we eraan kunnen doen? Er bleek een behoefte aan plaatsen om elkaar te
ontmoeten. Met een groep is ingezoomd op de resultaten van de dorpstafel. Een van de belangrijkste
speerpunten is ontmoetingsruimte op diverse plaatsen, met name in de kastelen. De voormalige BSO-
ruimte in het Slot staat leeg voor de periode van tenminste een jaar. Het is een gelijkvloerse ruimte.
De ruimte valt onder vastgoed van de gemeente. De huur bedraagt ongeveer € 10.000 per jaar. De
ruimte zou multifunctioneel moeten worden, zo kan ook de huur worden opgebracht door verschillende
partijen. Ook kan er via het wijk- en dorpsbudget een bijdrage worden aangevraagd. Er is een voorstel
ingediend, bewoners hebben dit uitgewerkt. Dat zal na het zomerreces ter bespreking aan B&W
worden voorgelegd. Nog enkele voorstellen van Bewoners in beweging: Het plaatsen van bankjes in
de dorpen; met de gemeente kijkt men waar dit zou kunnen. Het opstellen van een sociale kaart. Dit
kan door studenten van Avans worden uitgewerkt. Er is een leidraad opgesteld om een sociale kaart
voor de dorpen op te stellen. Er komt weer een vervolgbijeenkomst om ideeën te presenteren en
verder uit te werken. Er komen nog volop aanvragen binnen op het gebied van bewegen en
ontmoeten. Het gaat leven bij de mensen. De BREB is initiatiefnemer geweest en vindt het belangrijk
ook bij het vervolg betrokken te blijven.”

Mevrouw Van den Oord vraagt om door te geven wie de contactpersoon is voor duurzaamheid.
Mevrouw Schram heeft onlangs een kennismakingsgesprek gevoerd met de programmamanager voor
duurzaamheid.

Borstelen buitenruimte
Mevrouw Schram vraagt of er op de dagen dat de afvalbakken buiten staan, rekening mee gehouden
kan worden dat het borstelen van de buitenruimte op een andere dag/tijdstip plaatsvindt. Deze vraag
wordt aan de heer Maas meegegeven met het verzoek om te kijken of dat beter op elkaar afgestemd
kan worden.

Duurzaamheid
De heer Branderhorst informeert of de gemeente in het kader van duurzaamheid ook rekening houdt
met ontwikkelingen rondom het koelen van woningen met behulp van airco’s bij hoge
buitentemperaturen. Als iedereen een airco aanschaft kan er geluidsoverlast ontstaan en neemt het
stroomverbruik toe. De heer Geers geeft aan dat energiebesparing een van de belangrijke
onderwerpen is als gesproken wordt over duurzaamheid. Er zal zeker aandacht besteed gaan worden
aan het opkomende fenomeen van airco’s.

3. Mededelingen
De heer Maas is de nieuwe wijkregisseur, o.a. voor Engelen en Bokhoven. Hij denkt met de bewoners
mee in kansen voor wat betreft de fysieke buitenruimte. De wijkmanager houdt zich bezig met
vraagstukken op het sociale vlak, de wijkregisseur is er voor het fysieke vlak. De heer Maas haalt een
paar recente projecten in het dorp naar voren. Vanuit het wijk- en dorpsbudget is er een prachtige
speeltuin gerealiseerd in de Dorpsstraat/Schoolstraat, samen met bewoners. Een mooie vorm van
burgerparticipatie. Vanuit het Slot Haverleij is een melding ontvangen over schuttingen die in slechte
staat verkeren. Het betreft de schuttingen bij de openbare ruimte die de parkeerplaatsen afscheiden.
Er is onderzoek naar verricht en de schuttingen zijn veilig gesteld. Er wordt nu een inventarisatie
verricht door een bureau om de huidige staat van de schuttingen te controleren, tijdig af te breken en
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weer op te bouwen. De Kloostertuin is geëvolueerd met de initiatiefnemer. Vorig jaar zijn een jeu de
boules baan en een waterspeeltuintje aangelegd. Het grote maaiwerk is door de gemeente
overgenomen van de partijen. Die houden nu het bijmaaien bij. Verder worden er gedurende het jaar
diverse activiteiten door de inwoners georganiseerd. Ook een mooi voorbeeld van burgerparticipatie.
De planten die verdroogd zijn of slachtoffer zijn geworden van vandalisme of door auto’s kapot zijn
gereden, worden vervangen. Er worden ook meerjarige bollen geplant. Initiatieven mogen
doorgegeven worden via de buiten beter app.

4. Wandelpad rond Engelermeer en afspraken met Boskalis
De heer Kroezen informeert naar de stand van zaken rondom een afspraak met Boskalis om een
wandelpad aan te leggen rond het Engelermeer. Dat maakt onderdeel uit van het “Ontwikkelkader, zie
meer van het Engelermeer”. De BREB dringt erop aan om het wandelpad te realiseren. Er zijn
afspraken gemaakt met Boskalis over het in oorspronkelijke staat terugbrengen van het terrein na het
beëindigen van de zandwinning. Met betrekking daarop wordt een aantal vragen gesteld over o.a. het
afvoeren van het gewonnen zand en eindtermijn voor het zanddepot. De heer Geers zal deze vragen
doorsturen.

De heer Geers geeft aan dat er afspraken zijn gemaakt met Boskalis over het afronden van de
werkzaamheden die tot de concessie voor zandwinning van het Engelermeer horen. Het gaat daarbij
om de verplichting dat de oevers en het depot schoon worden opgeleverd. Ook is er een verplichting
voor compensatie van circa 200 bomen aan Boskalis opgelegd. En tot slot is er de afspraak om op het
terrein van Boskalis een wandelpad aan te leggen. Benadrukt wordt dat deze afspraken met Boskalis
niet ter discussie staan. De gemeente houdt Boskalis aan de gemaakte afspraken, tenzij er een betere
gebiedsontwikkeling met Boskalis overeengekomen kan worden. Op dit moment is de gemeente bezig
om, zonder wederzijdse verplichtingen, samen met Boskalis vrijblijvend te verkennen of er
mogelijkheden zijn om de natuur en recreatieve kwaliteit van de locatie en directe omgeving te
vergroten. Als het planologisch en financieel niet haalbaar is, gaat het initiatief niet door. Mevrouw
Schram informeert op welke termijn er meer bekend is over de te verkennen mogelijkheden. Ook deze
vraag wordt meegenomen.

5. Bewoners in beweging

Mevrouw Van den Oord licht drie initiatieven toe die door Bewoners in Beweging zijn uitgevoerd.

1. Stichting ZET Brabant biedt ondersteuning vanuit de provincie door bij overleggen aanwezig te zijn,
verslagen te maken en actiepunten uit te zetten bij de provincie. Op die manier kunnen wij van
elkaar leren. Ook bij andere gemeentes.

2. Op 25 juni zijn wij met bewoners bij elkaar gekomen. De gemeente is daarbij betrokken geweest.
Er staat een lokaal leeg bij de school in ’t Slot dat als ontmoetingsruimte ingericht zou kunnen
worden. Naar verwachting is die ruimte nog zeker een jaar lang beschikbaar. Er ligt een verzoek
om te kijken of het haalbaar is om daar een ontmoetingsruimte te creëren. Daar is behoefte aan, er
is veel eenzaamheid. Het initiatief heet “Thuis in Haverleij” en is door bewoners opgesteld. Het is
een vraag aan de gemeente om daarin te ondersteunen zodat mensen vanuit de kastelen elkaar
op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten.
De heer Geers geeft aan dat er bekeken wordt wie de beste gesprekspartner hiervoor is, de
gemeente of het schoolbestuur. Dat wordt nog onderzocht. De gemeente is bezig met opstellen
van een accommodatiebeleid. Daarin wordt ook opgenomen in welke mate de gemeente aan dit
soort verzoeken tegemoet kan komen. Daar zit een aantal vraagstukken in die beantwoord moeten
worden. De wethouder vindt het wel belangrijk om te melden dat het een geweldig initiatief is en
dat er een enorme drive is om het initiatief voor elkaar te krijgen. De ruimte is echt tijdelijk
beschikbaar. Er zit een einddatum aan voor het gebruik van de ruimte. De vraag is wat er met de
ontmoetingsruimte gaat gebeuren als die datum bereikt wordt. Hoe gaan we daarmee om? Wat zijn
de mogelijkheden of alternatieven om zo’n initiatief niet abrupt stil te zetten. Dat is een vraagstuk
die de heer Geers mee wil geven voordat de ruimte eventueel beschikbaar komt. Mevrouw Van
den Oord geeft aan dat de BREB zich daarvan bewust is. Er komen dan vanzelf wel nieuwe
initiatieven die het mogelijk maken om volgende stap te zetten. Dat zou geen probleem moeten
vormen. De heer Geers voegt daaraan toe dat financiële zelfredzaamheid daarin ook belangrijk is.



5

Een bijdrage vanuit het wijk-, buurt- en dorpsbudget zou een mogelijkheid kunnen zijn. Er is echter
geen garantie dat subsidie vanuit deze regeling jaarlijks verstrekt kan worden. Mevrouw Van den
Oord geeft aan dat de kosten daar echt niet van betaald kunnen worden. De heer Geers zal ervoor
zorg dragen dat er vanuit de gemeente zo snel mogelijk helderheid gegeven wordt.

3. Ontwikkeling van een sociale kaart, waarbij mensen makkelijker zaken met elkaar kunnen
uitwisselen, bijvoorbeeld klusjesdiensten enz. Twee studenten van Avans gaan daar verder
invulling aan geven. Via het afnemen van interviews wordt uitgezocht waar mensen behoefte aan
hebben. Er wordt naar gestreefd om de sociale kaart voor januari gereed te hebben.
Mevrouw Van den Oord noemt een paar voorbeelden.
Een aantal mensen heeft gevraagd of het mogelijk is om meer bankjes te plaatsen tussen de
dorpen en in de dorpen, zodat wandelaars van de prachtige kijkvensters kunnen genieten. De
BREB heeft op een kaart 20 bankjes ingetekend. De BREB wil graag samen met de heer Maas
bekijken of het mogelijk is om de banken te plaatsen
Met een groep mensen is bekeken wat voor soort woningen er op termijn nodig zijn. Dit met het
oog op de vraag hoe mensen langer in hun eigen woning kunnen blijven wonen. De BREB wil
samen met de gemeente kijken naar locaties in de dorpen.
De Protestantse kerk biedt een keer per maand een ruimte beschikbaar, zodat bewoners bij elkaar
kunnen komen. Dat geldt niet alleen voor de eigen kerkgemeenschap, maar voor het hele dorp. Al
deze zaken worden met de wijkmanager besproken. Op deze manier creëren wij met elkaar een
mooie manier om aan de behoeften die in het dorp leven vorm te geven. De BREB wil daar een
verbindende schakel in zijn.
De heer Geers complimenteert de BREB dat zij met zo’n positieve energie daarmee bezig zijn.
Langer thuis wonen is een belangrijk onderwerp waar de gemeente volop mee bezig is, o.a. bij het
opstellen van de woonvisie. Wat voor woningtype is er in de toekomst nodig om te zorgen voor een
goede differentiatie in Engelen, Bokhoven en de Haverleij? Met als uiteindelijk doel ervoor te
zorgen dat iedereen in zijn eigen woning ouder kan worden en er doorstroming kan komen voor
jongeren

6. Onderzoek PON naar wijk- en dorpsbudgetten
Aan de bewonersadviesgroepen (BAG’s) is gevraagd wat zij anders zouden willen met het Wijk-,
buurt- en dorpenbudget. Mevrouw Van den Oord vertelt aan de hand van de tips en verbeterpunten
van de BAG’s, wat de ervaringen zijn van de BAG voor Engelen en Bokhoven.
- Het is vaak onduidelijk wie de controle uitvoert. Er wordt via steekproeven gekeken waar de

gelden aan zijn besteed. Er is echter niet echt een controle op het budget. Daar wordt te
weinig op gecontroleerd. Overgebleven geld wordt niet altijd teruggestort. Daar mag strenger
op worden toegezien. Er bestaat bij de BAG niet het idee dat het geld oneigenlijk gebruikt
wordt.

- Aan de voorbereiding van subsidieaanvragen is de BAG veel tijd kwijt. Eigenlijk is dit een taak
van de gemeente, maar het wordt te vaak overgedragen aan de BAG. Aanvragen zijn vaak
niet goed onderbouwd. Voor 2/3 van de aanvragen geldt dat de BAG hen moet helpen met
een goede onderbouwing.

- De BAG kijkt samen met de wijkmanager of er andere potjes zijn om een initiatief of een
activiteit te financieren. Dat gaat heel goed. Daar komt de BAG altijd samen met de
wijkmanager uit.

- Een aantal BAG’s geven aan het fijn te vinden als de gemeente de Subsidieregeling wijk-
buurt en dorpsbudget meer onder de aandacht zou brengen van bewoners. Dat speelt
eigenlijk niet in Engelen en Bokhoven, omdat er aandacht aan besteed wordt in De Tweeterp
en Het Pareltje.

- Het zou prettig zijn als er een rekenhulp op de website komt waarmee mensen gemakkelijker
een begroting voor hun initiatief kunnen opstellen. De BAG is het daarmee eens.

- Een aantal BAG’s is minder gemêleerd dan wenselijk. Het zou goed zijn als de wijkmanagers
zich actiever bezighouden met het samenstellen van een BAG die idealiter een goede
afspiegeling van de wijk zou moeten zijn. De BREB is tevens BAG.

- Een aantal BAG’s geeft aan dat het goed zou zijn om de initiatieven jaarljks te evalueren (en dan
vooral kijken naar wat er van een initiatief terecht is gekomen). De BAG vindt dat wel een heel
mooi idee. Daarmee kunnen andere mensen weer geïnspireerd worden.
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De BAG is van mening dat de PON goed geluisterd heeft naar de BAG’s en dat er goed is
geïnventariseerd. De BAG heeft geen verdere verbeterpunten.
Mevrouw Schram geeft aan dat de initiatieven die met behulp van het wijk-, buurt- en dorpenbudget
zijn gefinancierd, op de website van de BREB staan en op de website van de gemeente. Iedereen kan
dat zien, het is transparant voor bewoners. De BAG is heel blij met het dorpsbudget. Dat gaat
helemaal op in Engelen en Bokhoven. Het zou mogelijk moeten zijn om geld dat bij de ene wijk niet
gebruikt wordt, over te hevelen naar de wijken die dringend om geld verlegen zitten. Dat kan echter
pas achteraf worden bezien.

De heer Geers haalt aan dat de subsidieregeling wijk-, buurt- en dorpsbudget twee jaar geleden in het
leven is geroepen. De BAG’s zijn er met veel enthousiasme mee aan de slag gegaan. Er zijn uiteraard
altijd verbeterpunten. Uitgevoerde initiatieven kunnen bijvoorbeeld beter voor het voetlicht worden
gebracht. Dan krijgt zo’n initiatief een maatschappelijke meerwaarde en kan de sociale cohesie
worden vergroot. In Engelen, Bokhoven en de Haverleij is de sociale cohesie van nature veel groter
dan in een wijk in de stad. Dat verschil is in meerdere wijken en dorpen te zien. Het BAG-budget is nu
gebaseerd op een bedrag per inwoner. Dat systeem wordt nu nog aangehouden. Een voorbeeld van
een mooi initiatief dat door het BAG is gefinancierd is het Engelens Weekend dat in september wordt
georganiseerd. De heer Geers hoopt dat het een geweldig feest voor Engelen gaat worden.

7. Rondvraag

Vergaderdata openbare vergaderingen 2020
Mevrouw Pawiroredjo informeert of de voorgestelde vergaderdata voor 2020 akkoord zijn. Mevrouw
Schram geeft aan dat de BREB akkoord is met de vergaderdata. Het gaat om de volgende data: 20
januari 2020 - 17 februari 2020 - 23 maart 2020 - 29 juni 2020 -
28 september 2020, 2 november 2020 en 14 december 2020.

Skatebaan Bokhoven
Enige tijd geleden heeft een aantal kinderen uit Bokhoven een verzoek ingediend voor de aanleg van
een skatebaantje bij de speeltuin die tegen de dijk aanligt. Mevrouw Van den Oord geeft aan dat er
contact is met Heijmans om restproducten van wegen te gebruiken voor de bestrating. Het geheel
moet het liefst ingepast worden in de omgeving. De heer Geers geeft aan dat de BREB samen met de
heer Maas goed moet onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Als materialen hergebruikt worden,
moet onderzocht worden of die van de juiste kwaliteit zijn.

8. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.38 uur. De volgende openbare vergadering is gepland op
maandag 4 november 2019.

Jane Pawiroredjo,
12 september 2019


