Iets verloren of gevonden?

Heeft u uw horloge, portemonnee,
sleutels verloren? Of vindt u iets dat
een ander waarschijnlijk is kwijtgeraakt? Geef dit dan door op de website www.verlorenofgevonden.nl.
Wanneer u vermoedt dat uw voorwerp gestolen is, kunt u aangifte
doen bij de politie.

Agenda
Duurzaamheidscentrum

Iedere dag kunt u van 9.00 tot 17.00
uur terecht in het Duurzaamheidscentrum voor een kopje kofﬁe of
lunch. Daarnaast organiseren wij
wekelijks leuke activiteiten voor jong
en oud. In november onder meer:
- Speksteen bewerken
Zondag 7 april, 13.30 – 15.30 uur.
Van deze zachte steensoort zijn allemaal mooie dingen te maken.
- Enkele reis naar Mars
Vrijdag 12 april, 21.00 – 22.00 uur.
Volg een lezing door Jaap van der
Wal en leer meer over het onderzoek over de mogelijkheid om te
wonen op Mars.
- Minicursus nachtvlinders
Donderdag 18 april, 19.30 – 22.00
uur. Volg de lezing van Gerrit
Tuinstra en oefen een avond in
mei. Ben van As lokt dan de nachtvlinders na het Duurzaamheidscentrum toe.
- Paasfeestje
Maandag 22 april, 11.00 – 16.00
uur. De paashaas komt, er is een
speciale speurtocht voor gezinnen
en er zijn leuke knutselactiviteiten.
- Maak je eigen bijenhotel
Zondag 28 april, 13.30 – 15.30 uur.
Maak een bijenhotel van riet en
touw.
Nieuwsgierig naar alle activiteiten?
Dit is slechts een kleine greep uit het
totale activiteitenaanbod. Kijk voor
uitgebreide informatie en de volledige agenda op
www.duurzaamheidscentrumassen.nl
@duzacentrum
duurzaamheidscentrum.assen

2 april 2019

Assen krijgt eigen Rialtobrug
Vanaf 2 juni staat er op de Kop van de
Vaart een kunstwerk dat geïnspireerd
is op de beroemde brug in Venetië.
Dit als opvallende blikvanger voor
Sprezzatura - Vijftig jaar Italiaanse
schilderkunst (1860-1910), de nieuwe
tentoonstelling die van 2 juni tot en
met 3 november te zien is in het
Drents Museum. Over de Assense
Rialtobrug kan straks echt gelopen
worden. Ook wordt in de Vaart een
Italiaanse aanlegsteiger aangelegd
voor gondels en kunnen er ‘lovelocks’
aan de brug worden bevestigd. De
feestelijke onthulling van de brug
vindt plaats op zondag 2 juni en is
voor iedereen gratis toegankelijk.
Bedenker van de brug is Assenaar
Steve Ellis, die eerder al betrokken
was bij WintersAssen.

Nieuwe struikelstenen voor
Wilde bij: kom terug!
Joodse slachtoffers op 10 april
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Woensdagmiddag 10 april onthult de Stichting Struikelstenen Assen nieuwe
struikelstenen. De stenen zijn voor de slachtoffers van het nazibewind in de
Tweede Wereldoorlog en komen in het trottoir voor het huis/het adres waar
vandaan zij zijn opgehaald of zijn verdreven. De struikelstenen legt de Stichting op 12 adressen voor 37 Joodse slachtoffers.
De straten zijn Prins Hendrikstraat,
Stationsstraat, Oostersingel, Nijlandstraat en Paul Krugerstraat. Helaas
is ook hier een aantal huizen verdwenen zodat de stenen een passende plek krijgen voor het oorspronkelijk pand. Voor genodigden
is er voorafgaande aan de onthulling
een bijeenkomst in de
Nieuw-Apostolische Kerk in de Prins
Hendrikstraat.
Moment van bezinning
Tijdens elke onthulling is er een moment van bezinning. Nabestaanden
van de slachtoffers staan stil bij hun

dierbaren, er wordt Kaddisj gezegd,
een in memoriam gelezen en er is
passende muziek. Het zijn bijzondere verhalen over gewone mensen.
De tocht start rond 14.30 uur bij de
Nieuw-Apostolische Kerk aan de
Prins Hendrikstraat 1B.
Meer informatie?
Informatie over onder meer de
namen en adressen van de
slachtoffers vind u op
www.struikelstenen-assen.nl.
De gemeente Assen steunt het
project van Stichting Struikelstenen Assen.

Wethouder Janna Booij plantte vorige week met leerlingen van de
Van Lieﬂandschool en bewoners bij-vriendelijke bomen, planten en struiken bij de geluidswal in Baggelhuizen. In totaal werden 150 bomen en
struiken geplant. Daarmee hoopt zij te bereiken dat wilde bijen (en andere
insecten) op de beplanting afkomen en zo hun plek gaan vinden. Zoals
bekend is de bijenpopulatie wereldwijd schrikbarend afgenomen.
Tentoonstelling Assen Zoemt
Daarom is er nog meer informatie
over de bij. Wethouder Booij opent
zaterdag 5 april de tentoonstelling
Assen Zoemt in het Duurzaamheidscentrum. In de interactieve
tentoonstelling kunt u op een
speelse manier kennis met alle aspecten van het leven van de wilde
bij. Wilde bijen en andere insecten
zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de bestuiving van onze
gewassen en daarmee onmisbaar
voor de voedselvoorziening van
mensen.

‘Texels bankje’ wordt gemeentelijk monument
Het staat al sinds 1959 op de Brink. En draagt in de rugleuning het wapen van de gemeente Texel en dat van Assen.
Kent u het? In maart is deze zogenoemde Texel-bank door het college van burgemeester & wethouders aangewezen
als gemeentelijk monument. Het bankje van baksteen, houten zitbank en zandstenen herdenkingsplaten heeft een
belangrijke historische waarde. Het is een dankbetuiging van de Texelse bevolking aan de Assenaren voor hun hulp
en gastvrijheid die zij ontvingen tijdens de laatste zes maanden van de Tweede Wereldoorlog.
Het laatste half jaar van de Tweede
Wereldoorlog werden 700 jonge
Texelaars door de Duitse bezetter ge-

deporteerd naar Assen en verplicht
tot dwangarbeid. De bezetter vreesde
dat de Texelaars de Engelsen zouden

helpen als een eventuele bevrijding
van Nood Nederland vanuit het eiland Texel zou plaats vinden.
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Meer informatie
Vanaf 12.00 uur is zaterdag 5 april
de tentoonstelling gratis voor
iedereen toegankelijk.
Voor meer informatie: kijk op
www.duurzaamheidscentrum.nl

Gemeente en inwoners samen verder
met LHBTI-emancipatiebeleid

Extra fietsenstallingen bij
bushaltes Europaweg

Assen zet de komende jaren nadrukkelijk in op het verder ontwikkelen van het LHBTI- emancipatiebeleid. Samen
met inwoners en lokale (regenboog-)organisaties is het de bedoeling om twee hoofddoelen te bereiken: het bevorderen van de sociale acceptatie en het vergroten van de zichtbaarheid van de LHBTI gemeenschap in Assen.
De manier waarop dat zou kunnen staat beschreven in de beleidsnotitie “Regenboogstad Assen 2019-2022”, zoals
die door het college van B&W is toegezonden aan de gemeenteraad.

Bij vijf bushaltes langs de Europaweg worden de ﬁetsenstallingen uitgebreid.
Het gaat om de bushaltes bij de Groningerstraat, rotonde Ter Aard, Groen
van Prinstererlaan, Maria in Campislaan en Beilerstraat. Bij twee bushaltes
met veel geparkeerde ﬁetsen worden ook ﬁetsoverkappingen aangebracht.

De gemeente vindt het belangrijk
dat de belangen en behoeften van
de LHBTI gemeenschap (lesbische
vrouwen, homoseksuele mannen,
biseksuelen, transgenders en intersekse personen) goed behartigd
worden en dat Assen een stad is
waar iedereen zich thuis en veilig
voelt. Assen is Regenboogstad sinds
2014. Voor de periode 2019-2022 is
de gemeente een nieuwe samenwerking aangegaan met het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
Platform
Zo wil de gemeente een lokaal platform oprichten, voor en met de
doelgroep en betrokken lokale (regenboog-) organisaties. Een derge-

Gemeente Assen wil samen met
Provincie Drenthe, OV-Bureau en
Qbuzz stimuleren dat mensen meer
de ﬁets en de bus gebruiken. De Provincie heeft hiervoor subsidie beschikbaar gesteld. De overkappingen
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lijk platform kan ideeën en initiatieven opleveren, die leiden tot het
bevorderen van de sociale acceptatie
en het vergroten van de zichtbaarheid van de LHBTI gemeenschap.

In overleg met het platform gaat de
gemeente een aantal thema’s vaststellen, waaraan extra aandacht besteed wordt (zoals veiligheid).

bieden extra comfort voor de busreiziger om te schuilen bij wind en regen en om de ﬁets droog te parkeren. De werkzaamheden worden
uitgevoerd door aannemer Oosterhof
Holman en zijn begin april klaar.

Zonnelening Assen

Hoe vindt u het wonen in Assen?

Doe mee aan ons wijkonderzoek!
De komende weken doet de gemeente onderzoek naar het wonen en leven in Assen. Elk huishouden kan meedoen en
ontvangt binnenkort een uitnodigingsbrief. In deze brief staat een link naar de online enquête met een toegangscode.
Kunt u de enquête niet invullen op een computer? Geen probleem. In de brief staat hoe u een papieren exemplaar
kunt ontvangen.
Enquête
Wij willen graag weten hoe tevreden
u bent over de volgende zaken in uw
wijk:
- De inrichting (wegen/groen/verlichting en meer)
- De sport- en speelplekken
- Voorzieningen (zoals winkels/

huisarts/zorg/openbaar vervoer)
- De sfeer in de wijk, burenhulp en
de sociale contacten
- Veiligheid (en ervaring met overlast)
- Daarnaast gaan een aantal vragen
over gezondheid, de woonsituatie,
ﬁnanciën en tijdsbesteding

Wilt u graag zonnepanelen, maar heeft u niet de ﬁnanciële middelen hiervoor? Dan kunt u gebruikmaken van de zonnelening. De gemeente heeft
hiervoor een bedrag van ruim 200.000 euro beschikbaar gesteld.

Goed beeld
Het zou ﬁjn zijn als veel mensen de
enquête invullen. Zo krijgen we een
goed beeld van de leef baarheid in
de verschillende wijken van Assen.
Met de resultaten kunnen we actief
aan de slag om uw woonplezier te
vergroten. Doet u mee?

Met de zonnelening kunt u tegen
een vaste lage rente een bedrag van
maximaal € 7.500,- lenen. Naast zonnepanelen is het ook mogelijk om de
lening te gebruiken voor de aanschaf
van een zonneboiler. Het is de laatste keer dat de gemeente zo’n lening
verstrekt.

Meer informatie
Meer informatie over de voorwaarden en aanvragen staat op: www.
snn.nl/zonnelening-drenthe-2019.
U kunt ook bellen met SNN via 05052 24 924 tussen 8.30 en 17.00 uur.

Gemeenteraad
Eerstvolgende
raadsvergadering

Raadskalender
Raadsvergadering

Datum: 11 april
Tijd: 19:00 uur
Locatie: Stadhuis, raadzaal

Raadsbijeenkomst parkeerbedrijf, Kredietaanvraag Omgevingswet en Subsidieregeling
binnenstad

Datum: 4 april
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Stadhuis, raadzaal
Tijdens deze raadsbijeenkomst
wordt de raad geïnformeerd over het
parkeerbedrijf en worden de subsidieregeling binnenstad en het programmaplan omgevingswet consulterend besproken.

Consulterende raadsbijeenkomst, Zonneparken, aardgasvrije wijk, verzilverleningen
Datum: 25 april
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Stadhuis, raadzaal
Tijdens deze raadsbijeenkomst komen bovengenoemde onderwerpen
aan de orde

Raadsactiviteit Duurzaamheid/
Energietranisitie
Datum: 25 april
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Stadhuis, zaal 1
Tijdens deze raadsbijeenkomst komen bovengenoemde onderwerpen
aan de orde

Foto: Marcel J. de Jong

Donderdag 11 april, 19.00 uur,
Stadhuis, raadzaal
- Vaststellen besluitenlijst 14 maart
- Vraagrecht raadsleden en inwoners
- Benoeming plaatsvervangende leden
Ombudscommissie
- (Her)benoeming leden Algemene
Commissie Bezwaarschriften
- Verbouwing Kleuvenstee 1a
- Programma Binnenstad Stimuleringsfonds
- Programma Omgevingswet

Over de gemeenteraad
Alle informatie over de gemeenteraad van Assen vindt u op
gemeenteraad.assen.nl. Hier vindt u ook de agenda en stukken voor
raadsvergaderingen. Via de website kunt u de raadsvergadering live
volgen of na afloop terugkijken. Voor vragen over de gemeenteraad
kunt u contact opnemen met de raadsgriffier mevrouw I. Rozema.
De griffier is bereikbaar op 0592 – 36 65 59 en via griffier@assen.nl

Wilt u inspreken?
Inwoners en belanghebbenden mogen tijdens de raadsvergaderingen en sommige consulterende raadsbijeenkomsten inspreken over geagendeerde onderwerpen. Wilt u inspreken? Overleg dan tijdig met de griffier over de mogelijkheden. Let op! Voor het inspreken kunt u zich uiterlijk op de dag van de
vergadering/bijeenkomst voor 12.00 uur ’s middags bij de griffier aanmelden.

Contact met de politieke partijen
■

ChristenUnie

tel. 06-133 76 278
fractie@assen.christenunie.nl
www.assen.christenunie.nl

■ PvdA
tel. 06-45164479
assen@pvda.nl
assen.pvda.nl

■ GroenLinks
tel. 06-39211334: ma/di/do 9.30-15.00 uur
l.punt@assen.nl
www.groenlinksassen.nl

■ Stadspartij PLOP
tel. 06-48016486
secretariaat@plop-assen.nl
www.stadspartijplop.nl

■ VVD
tel. 06-36334973,
voorzitter@assen.vvd.nl
www.assen.vvd.nl

■ D66
tel. 06-15226862
info@d66assen.nl
assen.d66.nl

■ 50PLUS
tel. 06-27024391,
c.otto@assen.nl
www.50pluspartij.nl/assen

■ SP
tel. 0592-482229,
Assen@SP.nl
www.assen.sp.nl

■

CDA

tel. 06-34895741
r.witteman@assen.nl
www.cda-assen.nl

Bekendmakingen
Vastgestelde regelingen
digitaal te raadplegen
U kunt alle regelingen die de gemeenteraad of het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Assen
vaststellen digitaal raadplegen via
https://zoek.officielebekendmakingen.
nl/zoeken/gemeenteblad. Er is een wettelijke plicht voor de gemeente om
alle regelingen op deze website te publiceren.
Voorbeeld van een regeling is een
door de gemeenteraad vastgestelde
verordening.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen
Tot en met 27 maart zijn de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning
ingediend:
- A H G Fokkerstraat 20, het bouwen
van een bedrijfsgebouw, het plaatsen van een erfafscheiding, het
plaatsen van reclame-uitingen, het
aanleggen van een uitrit, het plaatsen van een vlaggenmast, het kappen van 4 bomen;
- Europaweg-Zuid 1, het intern wijzigen van een gebouw;
- Gouwe, voor nr 28 - 68, het kappen
van 7 bomen;
- Venestraat 137, het uitbreiden van
de woning;
- Wiltonstraat 13, het wijzigen van de
gevel;
- Zeilmakerstraat 26, het intern wijzigen van een gebouw en het wijzigen
van het gebruik van kantoor naar
bijeenkomstruimte.
Deze publicatie betekent niet dat inzage en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is,
maken wij te zijner tijd bekend onder
de kop ‘Ontwerpbeschikkingen’ of
‘Verleende omgevingsvergunningen’.

Verleende omgevingsvergunningen
Tot en met 27 maart hebben burge-

Gemeente Assen
Noordersingel 33
Postbus 30018
9400 RA Assen

meester en wethouders de volgende
besluiten verzonden:

Verleende vergunningen
(reguliere procedure)
- Amelterhout 100, het uitbreiden van
de woning (27/03);
- Graswijk 33, het bouwen van een
woning (27/03);
- Graswijk 33, het plaatsen van een
tijdelijke woonunit (27/03);
- Hof van Parijs 10C, het plaatsen van
reclame-uitingen (26/03);
- Houtlaan 72, het plaatsen van een
dakkapel (22/03);
- Kleuvenstee 1A, het uitbreiden en
intern wijzigen van een gebouw
(27/03);
- Roegoorn 10, het uitbreiden van een
loods (21/03);
- Stationsstraat 3, het intern wijzigen
van een gebouw en het wijzigen van
de gevel (22/03).

Geweigerde vergunningen
(reguliere procedure)
- Cort van der Lindenstraat 15, het
aanleggen van een uitrit (21/03);
- Sweelinckplein 13, het aanleggen
van een uitrit (21/03).
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na de dag van verzending van
het besluit naar de aanvrager, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 30018, 9400
RA Assen. Als belanghebbenden een
bezwaarschift hebben ingediend kunnen zij ook de Voorzieningenrechter
rechtbank Noord-Nederland locatie
Groningen, Postbus 150, 9700 AD
Groningen, verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen.

Milieubeheer
De volgende melding als bedoeld in
artikel 8.41 van de Wet milieubeheer,
op grond van het besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer, is ontvangen:
- W.A. Scholtenstraat 6, - BMN Bouwmaterialen, voor het veranderen van
een inrichting.

De inrichting moet voldoen aan de
milieuvoorschriften opgenomen in
de bijlage bij het betreffende besluit.
Tegen deze meldingen kan geen bezwaar worden ingediend.
Ter inzage
U kunt de stukken inzien op afspraak
bij de balie van team Bouwen, Wonen
en Ondernemen.

Subsidieverordening
duurzaamheidslening
hernieuwbare energie
Voor het jaar 2019 wordt door de gemeente Assen en de provincie Drenthe opnieuw budget voor de regeling
‘zonnelening’ beschikbaar gesteld.
Het subsidieplafond voor het jaar
2019 voor zonneleningen in de gemeente Assen is vastgesteld op €
221.429,De uitvoering van de regeling is ondergebracht bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). U
kunt een aanvraag voor een zonnelening vanaf 1 april 2019 indienen. Voor
informatie over de regeling en over
hoe u een zonnelening kunt aanvragen, verwijzen wij u naar de website
www.snn.eu/zonnelening. Ook kunt
u contact opnemen met de helpdesk
van het SNN, telefoonnummer (050)
5224924.

Hoorzitting Algemene commissie
bezwaarschriften
Dinsdag 2 april, vergaderzaal 1,
stadhuis
Dinsdag 2 april houdt de Algemene
commissie bezwaarschriften een
hoorzitting in vergaderzaal 1 van het
stadhuis, Noordersingel 33.
Aan de orde komt het bezwaarschrift
van:
- Hoen advocaten, mevrouw M.T.
Hoen om 17.25 uur tegen het besluit
van de burgemeester van 19 december 2018 en het besluit van het college van 21 december 2018 over respectievelijk, de teruggave van hond
Bleu en de aanwijzing gevaarlijke
hond. De stukken liggen ter inzage
bij de balie in de hal van het stadhuis.
Eventuele wijzigingen over de agenda
vind u op onze site www.assen.nl onder actueel.

Het gemeentebestuur van Assen
heeft dinsdag 19 maart 2019 de
Texel-bank op de Brink aangewezen
als gemeentelijk monument. De
Texel-bank kent een historische- en
affectieve waarde. Het bankje is in de
naoorlogse jaren aangeboden door
de Texelse bevolking als dank voor de
hulp en gastvrijheid van Assenaren
die zij het laatste half jaar van de
Tweede Wereldoorlog hebben gekregen. Aan het einde van de oorlog waren 700 mensen uit Texel door de
Duitse bezetter in Assen te werk gesteld. Het bankje staat sinds 1959 op
de Brink.

Voor deze en andere vragen organiseren Vaart Welzijn een voorlichtingsavond, verzorgd door Albert Meijer
van Centraal Beheer.
Aanmelden
Inloop is vanaf 19.00 uur. U bent van
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te
zijn. Graag voor 3 april aanmelden bij
Esther de Hesse,
e.dehesse@vaartwelzijn.nl
of 06-51178679.

Spreekuren
Spreekuur Burgemeester en
Wethouders
De wethouders hebben iedere maandag spreekuur om 9.00 uur. De burgemeester heeft spreekuur op
afspraak.

Assistent wijkbeheerders
Op donderdag 11 april as. om 14.30
uur komt het Algemeen Bestuur van
het Drents Archief bij elkaar in het
gebouw van het Drents Archief aan
de Brink 4 te Assen.
Onderwerp is onder meer de benoeming van een nieuw bestuurslid.

Voorlichting VNG Collectieve Vrijwilligersverzekering voor vrijwilligersorganisaties en verenigingen
Woensdag 10 april, 19.30 uur,
Apollopad 5 in Assen

Meldpunt: Voor vragen over losliggende stoeptegels, illegaal gestort of niet opgehaald huisvuil,
iets dat in uw woonomgeving hersteld moet
worden, etc. Telefoon 140592 / info@assen.nl
■ VRD (Brandweerzorg): Mien Ruysweg 1,
0592-324660. E: info@vrd.nl
■ Milieupark ‘Het Kanaal’:
Van Doornestraat 11, geopend ma. t/m vr.
07.30-17.00 uur, za. 9.00-13.00
■

VIP! Assen krijgt regelmatig vragen
van vrijwilligersorganisaties en verenigingen over de gemeentelijke Collectieve Verzekering voor Vrijwilligers
in Assen.
Veel gestelde vragen zijn onder meer.
• wie zijn verzekerd?
• wat is verzekerd en wat niet?
• zijn bestuursleden ook verzekerd?
• kunnen we onze eigen verzekering
opzeggen?
• moeten onze vrijwilligers ergens
aangemeld worden?
• hoe kan een schade gemeld worden?

Vergadering Drents Archief
Donderdag 11 april, Drents Archief,
Brink 4, 14.30 uur

Monument

Openingstijden stadhuis:
maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur zonder afspraak /
13.00 - 17.00 uur op afspraak
(donderdag tot 19.00 uur).
Vrijdagmiddag gesloten vanaf 12.30 uur.
■ Inwonersplein: Van maandag tot en met vrijdag is er
een inloopspreekuur van 8.30 tot 12.30 uur in het stadTelefoon: 14 0592
huis. Daar kunt u zonder afspraak terecht voor vragen
Whats app: 06-10329433
over Wmo, begeleiding, sociale problemen, jeugd- en
Internet: www.assen.nl
opvoedingsvragen en andere voorzieningen. U kunt een
E-mail: info@assen.nl
nummer halen bij de balie en plaatsnemen op de zwarTwitter: @Gemeente_Assen te stoelen tegenover de balie. U kunt ook bellen via het
Facebook:gemeenteassen
algemene nummer 14 0592 of kijk op www.assen.nl.
■

Openbare vergaderingen

Heeft u vragen over uw wijk? Neem
contact op met de assistent wijkbeheerder via telefoonnummer 14 0592.
Hieronder ziet u welke assistent wijkbeheerder u kunt benaderen.
- Marsdijk, Peelo en Kloosterveen:
Gert Siepel
- Assen-Oost, centrum en buitengebied: Trijnie Prins
- Assen-West: Paul Bouwman
- Lariks, Pittelo en Noorderpark:
Jelmer Norder

Colofon
Berichten van de Brink is de enige officiële uitgave van de gemeente Assen
en verschijnt wekelijks in de Asser Courant en op www.assen.nl. De Asser
Courant kunt u afhalen in het stadhuis
of in wijkcentra.
- Klachten bezorging:
KCC, ma. t/m vr. 8.30-17.00 uur,
telefoon 088-8002 002
of digitaal via www.assercourant.nl

- E-mail:
berichtenvandebrink@assen.nl
- Redactie: gemeente Assen
- Druk en vormgeving:
NDC mediagroep

Aan de inhoud van Berichten
van de Brink kunnen geen
rechten worden ontleend.

