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Hoogedelgestrenge Heer, Vrouwe, 

Bij uw brief van 23 oktober 2013 hebben wij kennisgenomen van het verweer van de gemeente 
Haarlem inzake ons beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan Bosch en Vaart. U geeft ons 
de gelegenheid om tot 11 dagen voor de zitting nadere stukken aan te leveren. Middels deze brief 
maken wij van deze gelegenheid gebruik om een nadere uiteenzetting te geven van ons beroeps-
schrift in reactie op het verweerschrift van de gemeente. 
 

I. Beschermd Stadsgezicht 
Verdichting achtertuinen 
In haar verweerschrift gaat de gemeente uitvoerig in waarom aan- en uitbouwen uit twee 
bouwlagen binnen de bestemming Wonen zijn opgenomen. Zij is van mening dat aanbouwen 
bestaande uit twee of meer bouwlagen stedenbouwkundig en functioneel niet ondergeschikt 
zijn aan de woning en tevens tot de oorspronkelijke woning behoren. Dit alles heeft de ge-
meente doen besluiten deze aanbouwen binnen de bestemming Wonen op te nemen en niet 
binnen de bestemming Tuin-2. 
 
Met dit verweer gaat de gemeente voorbij aan het werkelijke punt. Het is voor cliënten niet zo 
zeer belangrijk of de betreffende aanbouw is opgenomen in de bestemming Wonen of Tuin-2, 
ook al leidt de huidige regeling tot rechtsongelijkheid. Immers, als de aanbouwen binnen de 
bestemming Wonen zijn opgenomen, tellen ze niet mee bij de maximale oppervlaktemaat voor 
bijbehorende bouwwerken die is aangegeven in de bestemming Tuin. In de achtertuinen van 
deze woningen mogen zodoende meer bijbehorende bouwwerken worden gebouwd dan bij 
hun buren waarbij de aanbouw in de Tuin bestemming staat.  
Het is voor cliënten juist van groot belang dat deze rechtsongelijkheid leidt tot de mogelijk-
heid van het volbouwen van de achtertuinen tot 50%. Cliënten wijzen op deze regeling omdat 
deze wezenlijk is voor de beantwoording van de vraag of het onderhavige bestemmingsplan 
voldoende waarborgen biedt om het Beschermd Stadsgezicht te beschermen. De gemeente is 
verplicht om in haar bestemmingsplan de waarden van het Beschermd Stadsgezicht voldoen-
de te beschermen in de regeling van het bestemmingsplan. Expliciet benoemd als waarde van 
het Beschermde Stadsgezicht zijn de open en groene ‘particuliere achtertuinen'. De regeling in 
het bestemmingsplan maakt het, zoals hierboven aangegeven, mogelijk om de achtertuinen tot 
50% vol te bouwen.  
 
Mijn cliënten zijn van mening dat de regeling in het onderhavige bestemmingsplan, op dit 
punt geen enkele extra bescherming biedt ten opzichte van een normale bestemmingsplanre-
geling.  
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Ten overvloede wijzen cliënten erop dat er verschillende mogelijkheden zijn om de open ach-
tertuinen te beschermen in het bestemmingsplan. Dit kan bijvoorbeeld door: 
• alle aanbouwen bestaande uit één of twee bouwlagen binnen de bestemming Tuin-2 te la-

ten vallen, dit zou het meest duidelijk zijn en tevens de rechtsongelijkheid wegnemen; bij 
alle woningen mag dan even weinig worden bijgebouwd. 

• voor een gedeelte van de achtertuinen een bestemming op te nemen waar helemaal niet 
gebouwd mag worden; 

• het opnemen van een vergunningplicht voor aanbrengen van verhardingen en het kappen 
van bomen; 

• het maximum bebouwingspercentage terug te brengen naar 20%. 
 

Wanneer je een ‘tuinstad’ of gebied met kenmerken van een tuinstad aanmerkt als Beschermd 
Stadsgezicht, dan zou men verwachten dat het particuliere groen als een van de kenmerken 
van een tuinstad een beschermde status krijgt. Hierin voorziet de regeling van het huidige be-
stemmingplan niet. Dit wordt ondermeer veroorzaakt door aanbouwen binnen de bestemming 
Wonen te laten vallen, waardoor bij deze woningen extra bouwmogelijkheden zijn in de Tuin-
bestemming. Het klopt dat er vergunningvrij mag worden gebouwd op een achtererfgebied in 
het Beschermd Stadsgezicht. Om de openheid en groene tuinen te beschermen zou dit juist 
een reden moeten zijn om in het bestemmingsplan minder bouwmogelijkheden toe te staan 
aanvullend aan het vergunningsvrij bouwen uit het Besluit omgevingsrecht. 
 
Niet ontvankelijkheid argument 
De opmerking van de gemeente met betrekking tot het niet-ontvankelijk zijn en dat er een dis-
crepantie is tussen het beroepschrift en de zienswijze wordt door cliënten bestreden. In de 
zienswijze spreekt de wijkraad en mijn cliënten van rechtsongelijkheid over de wijze van inte-
kenen van de panden. Wat cliënten hiermee beogen is dat alle panden op de juiste wijze wor-
den ingetekend gezien het Beschermd Stadsgezicht. Dit staat aangegeven op pagina 2 boven-
aan van de zienswijze en is tevens aangeven op de inspreekavond waar mijn cliënten hun 
zienswijze nader hebben toegelicht.  
Cliënten hebben geconstateerd dat er een verschil is tussen de regeling van een aanbouw be-
staande uit één bouwlaag en een aanbouw bestaande uit twee bouwlagen. Hierdoor ontstaat 
een vorm van rechtsongelijkheid waarvan zij vinden dat die moet worden opgelost. Echter wel 
met in achtneming van de waarden van het Beschermd Stadsgezicht: de open en groene parti-
culiere achtertuinen. Er is zodoende geen sprake van een nieuwe beroepsgrond danwel van 
een nieuw argument.  

 
II. Beschermd Stadsgezicht 

gevelindeling/bouwhoogte aan- en uitbouwen 
Cliënten zijn van mening dat de bouwhoogte van aan- en uitbouwen en de kapvorm bepalend 
zijn voor het aanzien van het Beschermd Stadsgezicht.  
 
Verweerder is van mening dat de bouwhoogte van aan- en uitbouwen wordt beschermd door 
de maatvoeringsaanduidingen die op verbeelding zijn opgenomen. Daarnaast geldt dat ter 
plaatse van de ‘specifieke bouwaanduiding orde 1 en orde 2' de kapvorm niet gewijzigd mag 
worden. 
 
Indien men ruimtelijkeplannen.nl danwel de papieren verbeelding raadpleegt, ziet men bij di-
verse panden een goothoogte aangegeven, bijvoorbeeld 9 m. Voor diverse aan- en uitbouwen 
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is de aangeven waarde hoger dan de werkelijke goothoogte van de aan- of uitbouw. In bijlage 1 
zijn voorbeelden van deze aan- en uitbouwen aangegeven. Hieronder valt ook het adres Sprui-
tenbosstraat 13, (het betreft geen uitputtende opsomming). Met de waarde van aanduiding 
‘goothoogte (m)’, in casu 9 m, wordt de indruk gewekt dat de goothoogte van de aanbouw mag 
worden verhoogd als de bestaande goothoogte lager is. Ditzelfde geldt voor het naastgelegen 
pand van mijn cliënt aan de Spruitenbosstraat 15. Hier is op de verbeelding als maatvoerings-
aanduiding 'goothoogte 11 m' aangegeven terwijl de werkelijke goothoogte aanmerkelijk lager 
is. 
 
Bij nadere bestudering van de regels blijkt echter dat in artikel 22 lid 22.2 onder m, is bepaald 
dat ter plaatse van de aanduiding 'goothoogte' de bestaande goothoogte geldt. De waarde die 
met de aanduiding is aangegeven heeft kennelijk geen betekenis. Dit is dusdanig verwarrend 
dat een nadere uitleg hiervan op zijn plaats lijkt. 
 
Verweerder stelt dat voor orde-panden zowel de bestaande goothoogte als bouwhoogte wordt 
beperkt door de aanduiding 'goothoogte' en de aanduiding 'bouwhoogte'. Voor de hierboven 
aangegeven panden is echter niet de aanduiding 'bouwhoogte' opgenomen. Derhalve is het in-
gevolge artikel 22 lid 22.2 onder p sub 1 toegestaan op deze panden een kap van 4 m hoog te 
bouwen. Weliswaar gelden er bepaalde regels omtrent dakhellingen én mag de dakvorm niet 
worden gewijzigd in geval van 'orde 1 of orde 2' panden, dit laat onverlet dat wel degelijk een 
extra bouwlaag is toegestaan. 
 
Voor het adres Spruitenbosstraat 13 geeft verweerder aan dat de aanbouw niet mag worden 
opgehoogd tot de bouwhoogte van de woning. Deze lezing klopt ons inziens niet met de wijze 
van bestemmen. Op de verbeelding staat uitsluitend de aanduiding 'goothoogte 9 m’ aangege-
ven. De bestaande goothoogte is 6 m. Gezien artikel 22 lid 22.2 onder m, geldt derhalve een 
maximale goothoogte van 6 m. Een aanduiding 'bouwhoogte' of maximale bouwhoogte' is niet 
aangegeven. Op de aanbouw is dus een kap toegestaan van 4 m hoog. Er gelden verder alleen 
bouwbepalingen omtrent de dakhelling.  
Overigens heeft de betreffende aanbouw niet de 'specifieke bouwaanduiding orde 2', zoals 
verweerder aangeeft. De ‘specifieke bouwaanduiding orde 2’ is alleen op de woning van toe-
passing. Mijn cliënt kan dus, in tegenstelling tot wat verweerder kennelijk denkt, de aanbouw 
ophogen met 4 meter tot de bouwhoogte van de woning.  
 
De mogelijkheid tot het bouwen van een kap van 4 m hoog geldt voor alle panden, zowel de 
woning als de aanbouw, waarbij uitsluitend een maximale goothoogte is aangeven en geen 
aanduiding voor de bouwhoogte is opgenomen. De in artikel 22, lid 22.2 onder o, gegeven uit-
zondering voor panden met de kwalificering 'orde 1 en 2' ziet enkel op de instandhouding van 
de bestaande nokrichting, kap of dakvorm. Hiermee worden de ruime opbouwmogelijkheden 
niet voorkomen. Deze ruime bouwmogelijkheden zijn ons inziens in strijd met de waarden van 
het Beschermd Stadsgezicht, zoals de gevelindeling. Het betreft niet alleen de aanbouwen in 
het achtererfgebied maar ook de erkers in de voortuinen die zijn opgenomen in de bestem-
ming Wonen.  
 
Verder geeft verweerder aan dat in gevallen waarin de bouwhoogte van de aanbouw gelijk is 
met de bouwhoogte van de woning er één maatvoering is aangegeven. Nu dit in veel gevallen 
niet zo blijkt te zijn is het plan ons inziens onzorgvuldig voorbereid. Een aanpassing hiervan 
lijkt op zijn plaats.  
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III  Dakterrassen/ niet ontvankelijkheid 

Verweerder is van mening dat mijn cliënten niet-ontvankelijk zijn voor wat betreft hun be-
zwaar tegen de mogelijkheid die het bestemmingsplan biedt ten aanzien van dakterrassen.  
Dit bevreemdt mijn cliënten gezien het feit dat zij hierover diverse malen met de gemeente in 
overleg zijn geweest. Het bestemmingsplanproces loopt al vanaf 2005. Het is een langdurig 
proces geweest; gedurende al deze tijd is de Wijkraad en mijn cliënten hierbij nauw betrokken 
geweest.  
Het verslag van het overleg die mijn cliënten hebben gevoerd naar aanleiding waarvan beslo-
ten is tot de enquête, de enquête en de uitslag van de enquête is toegevoegd (bijlage 3). De cli-
enten hebben deze aan de gemeente aangeboden. 
 
De constatering dat mijn cliënten het woord 'dakterras' niet letterlijk in hun zienswijze naar 
voren hebben gebracht doet hier niets aan af. Cliënten zijn van mening geweest dat dit punt 
dusdanig bekend was bij gemeente dat dit zonder meer onderdeel uitmaakte van hun ziens-
wijze. Hoewel het in eerste instantie niet zuiver schriftelijk is ingebracht in de zienswijze zelf, 
is het zeker mondeling ingebracht. Cliënten hebben dit onderdeel toegelicht tijdens de in-
spreekavond bij de raad. Deze inspreeknotitie is een nadere uitleg geweest van de zienswijze 
van cliënten.  
 
Het feit dat daags na afloop van betreffende raadsvergadering door cliënten een e-mail is ver-
stuurd met foto’s van diverse dakterrassen, op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente, beves-
tigd het beeld van mijn cliënten dat de gemeente hun zienswijze over de dakterrassen heeft 
meegenomen in de besluitvorming, (bijlage 2). 
Daarnaast heeft de raad het plan gewijzigd vastgesteld voor wat betreft de regeling omtrent 
dakterrassen. Hieruit blijkt dat zij zich genoodzaakt heeft gevoeld aandacht te geven aan deze 
zienswijze van cliënten. Helaas is verweerder zonder de bijzondere situatie in de wijk Bosch 
en Vaart werkelijk te beschouwen slechts op een ondergeschikt punt tegemoet gekomen aan 
de zienswijze van cliënten. Vanwege de overlast die dakterrassen veroorzaken in dit deel van 
Haarlem hebben cliënten gestreden voor het schrappen van de volledige regeling.   
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SLOTCONCLUSIE 
Het is wellicht ongebruikelijk dat deze bewoners in eigen persoon maar ook als vertegenwoordi-
gers van de Wijkraad Bosch en Vaart, dus gesteund door de bewoners in de wijk (via bulletins en 
vergaderingen en enquêtes), mijn cliënten, de wijk beter willen beschermen dan de gemeente 
Haarlem middels haar bestemmingsplan doet.  
 
Vanaf het eerste concept ontwerp bestemmingsplan in 2005 tot heden heeft de wijkraad en mijn 
cliënten in persoon een actieve rol gehad bij de advisering dan wel inspraak omtrent het be-
stemmingsplan. Er zijn diverse overleggen geweest waarin alle in het beroepschrift genoemde 
gronden en feiten naar voren zijn gekomen. De constatering dat de gemeente zich nu beroept op 
de niet-ontvankelijkheid van argumenten en gronden grieft mijn cliënten dan ook diep.  
 
De omvang van het geschil is sinds het eerste concept bestemmingplan reeds bekend. Namelijk 
het niet goed intekenen van de panden, de dakterrassen en de gevelindeling in relatie tot het 
beschermen van beeld van de wijk, welke in 2011 formeel als Beschermd Stadsgezicht is aange-
wezen én het open houden van de achtertuinen. Er is geen sprake van nieuwe gronden.  
 
De methodiek en onduidelijkheid  die de gemeente heeft gekozen om het Beschermd Stadsge-
zicht te beschermen, is,  zeer omslachtig en onduidelijk. Cliënten vragen zich af of deze methode 
niet dusdanig verwarrend is dat een aanpassing van de systematiek nodig is. Men zou een veel 
duidelijker methodiek van tekenen en regelen kunnen gebruiken, hetgeen gebruikelijk is bij vele 
Nederlandse gemeenten. Een die voor alle partijen simpel is.  
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Bijlage 1 aangegeven goothoogte is hoger dan werkelijke goothoogte 
(niet uitputtend) 
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Bijlage 2:  foto's dakterrassen 
 
Dakterassen op aan- en uitbouwen en op de hoofdbebouwing. De foto's zijn vanaf de openbare 
weg genomen. 
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Bijlage 3: verslag, enquête, uitslag enquête  
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Wijkraad Bosch en Vaart 
Secretariaat: Postbus 3237 2001 DE Haarlem 

www.boschenvaart.nl info@boschenvaart.nl 
 
        Haarlem 1 november 2010 
 
Verslag Vergadering Bestemmingsplan Bosch en Vaart 21 oktober 2010    
 
Aanwezig 
 
Roel Leenders  Stedenbouwkundige 
Shirley Iskandar  Planoloog 
Jaap van Heusden  Gemeente Bestemmingsplan 
Maarten Henneman  Wijkraad Bosch en Vaart 
 
Beste wijkers, 
 
Hier het verslag van de bespreking. 
 
Buiten Jaap nieuwe gezichten. De taskforce heeft de gemeente weer verlaten. 
Dacht men eerst nog dat deze jonge honden de enorme achterstand nog kon verkleinen, 
inmiddels is men er wel achter dat juist al die bestemmingsplannen die zo oud zijn voor grote 
problemen zorgen. Dus nu doen de standaard personen het weer zelf.  
 
De functie van Shirley Iskandar is planoloog en zij is binnen het bestemmingsplan 
verantwoordelijk voor de onderbouwing betreft de toegedeelde functies. Roel Leenders als 
vervanger van Mei van Eeghen is verbonden als stedenbouwkundige aan het plan en mijn 
functie is die van jurist, die de voorschriften (planregels) maakt en verantwoordelijk is voor 
het proces. 
 
Het bestemmingsplan wordt nu als een nieuw plan door de hele molen gehaald. 
Dit komt door ons maar ook omdat er veel is veranderd. 
Het van Breemen terrein is uit ons bestemmingsplan gehaald. 
Er zijn nieuwe ontwikkelingen Bij de Houthof, Claus Sluiterweg aan de andere kant van de 
Randweg. 
Het bouwplan en de wegen in het bestemmingsplan rond Sancta Maria zijn veranderd. 
 
De wijkraad heeft nogmaals de bezwaren verwoord in de brief van 17 – 08 – 2008.  
 
Heet hangijzer is dat men van alle panden aan de Wagenweg de bestemming wil veranderen 
in gemengde doeleinden. 
Huizen krijgen zo meteen een dubbele functie. Werk en wonen. Hierdoor mogen bedrijven 
zich er vestigen. Dit terwijl dit historisch nooit is geweest en er geheel geen parkeerplekken 
zijn rond die panden. Dit is alleen maar ingegeven door een raadsbesluit van 3 jaar geleden 
dat men meer activiteiten langs doorgaande wegen wilde. Wij zijn hier faliekant tegen. 
Ook in de Spruitenbosstraat had men heel veel panden voorzien van gemengde doeleinden. 
In het mij gepresenteerde plan heeft men dat weer teruggedraaid tot slechts de bestaande 
gebouwen die een dubbele functie hebben.  
 
 
 



Tijdens het gesprek kwam ik de volgende zaken tegen die niet klopte. 
 
De tekening voor het nieuwe bestemmingsplan klopt van geen kanten. 
Sancta Maria is qua bouwplan niet goed ingetekend. 
De paden rond Sancta zijn verkeerd getekend. 
De van Limburg Stirumstraat is niet aangepast. 
Het blijkt dat de speelweide met toestellen verkeerd is getekend. 
Het kleine pleintje bij het Oranjeplein is niet ingetekend. 
Het Schouwtjesplein is niet aangepast. 
De kantine van het tennispark is niet gelimiteerd met een goothoogte. 
De koepel is niet opgenomen. 
 
Er komen steeds meer dakterrassen op de oude bestaande woningen. Dit zorgt voor veel 
overlast in de buurt. De vraag is of je dit in het bestemmingsplan moet gaan verbieden. 
Men moet voldoen aan de privacy wet maar die houdt zo heb ik gemerkt niet zo veel in. 
Opeens had ik, in mijn oude huis, van boven inkijk in mijn slaapkamer wat ik nooit had 
gehad. Sta je toch raar te kijken. De meeste mensen kijken niet als zoiets wordt 
aangevraagd.  
De vraag is of wij het wel wenselijk vinden in een wijk als deze. Veel mensen hebben 
tenslotte ook al een tuin. Het geluid vanaf de daken draagt heel ver. 
 
Heb gezegd dat ik dat met de andere leden zou opnemen en met een standpunt hier over zal 
terug komen. Misschien moeten wij d.m.v. een extra nieuwsbrief of de Krant een enquête 
houden onder de bewoners over dit onderwerp. 
 
De Houthof krijgt veel aandacht. Er komen rond de 80 tot 100 appartementen. 
Parkeren geschied op eigen terrein. Het huidige gebouw wordt gesloopt. 
 
De omwonenden zijn het er in eerste instantie niet mee eens. Vrezen veel sluipverkeer. 
Men heeft dit uitgerekend. 
Bij het kantoor heeft men 2 pieken met 520 verkeersbewegingen. 
Als er appartement zouden komen zouden dat er 680 worden meer verspreid over de dag. 
Men kijkt nog naar de ontsluiting van het geheel. 
 
Verder heb ik aangehaald hoe men omgaat met het parkeren voor het sportterrein. 
Nu parkeert men veelal illegaal in het bos. 
Zij gaan de situatie terplekke opnemen. 
 
Groetjes, 
Maarten 
 



Wijkraad Bosch en Vaart 
Secretariaat: Postbus 3237 2001 DE Haarlem 

www.boschenvaart.nl info@boschenvaart.nl 
 
 
Herziene Meningspeiling - Dakterrassen.   Haarlem 5 december 2010 
 
 
Beste buurtbewoners. 
 
Uw wijkraad is met de gemeente in onderhandeling over het Bestemmingsplan. 
Daar worden heel veel zaken geregeld. 
Een van de zaken waar de wijkraad nogal moeite mee heeft is het toestaan van  
dakterrassen op het dak van de huizen. Dus het bovenste gedeelte van de woning. 
Wij hebben het niet over balkons boven serres of aanbouwen. 
 
Uiteraard kan iedereen bezwaar maken tegen de aanleg van een dakterras,  
maar vaak zien de buren of over buren zoiets pas als de voorziening al gemaakt is.  
Dan zijn ze helaas te laat. 
 
Na de eerste peiling hebben wij veel reacties gehad. Een aantal van die reacties liet ons 
weten de enquête te eenzijdig te vinden. We zouden alleen de negatieve zaken hebben 
opgesomd. Vandaar de hernieuwde opzet. 
Mensen die al gereageerd hebben hoeven dat uiteraard niet meer te doen, of men moet 
alsnog van mening veranderen. 
 
Wat zijn de voor en nadelen van een dakterras: 
 
Voordelen: 
Een plek waar de hele dag zon komt. 
Voor mensen met een boven woning een extra plek buiten het achterbalkon. 
Een plek om een soort tuin aan te leggen. 
Veel privacy als je wilt zonnen of om er te zitten. 
 
Nadelen: 
- De huizen zijn er niet op ingericht. 
- De meeste huizen hebben al een tuin. 
- De meeste slaapkamers bevinden zich op de bovenste verdieping.  
  Die uiteraard met warm weer de ramen open hebben staan.  
  Hierdoor is de overlast dubbel zo erg. 
- Het geluid vanaf het dak draagt heel ver, dus veel mensen hebben er last van. 
- Verder is het een inbreuk op de privacy, omdat men vanaf het dak makkelijk  
  bij mensen naar binnen kan kijken wat wij onwenselijk achten. 
 
Voor een aantal mensen is er geen verschil in overlast tussen een tuin en/of dakterras. 
De wijkraad denkt daar anders over en vindt dat de dakterrassen vooral ’s avonds voor meer 
overlast zorgen dan een tuin.  
Helaas blijken lang niet alle mensen erg sociaal met hun buren om te gaan, uiteraard 
enkelen daar gelaten. 
De voltallige wijkraad vindt de aanleg van dakterrassen dan ook geen goede ontwikkeling. 
 



De wijkraad wil van u weten of u Voor of Tegen dakterrassen bent.  
 
Dit kunt u doen door naar www.boschenvaart.nl te gaan. 

Op de eerste pagina vindt u rechts boven Peiling Dakterrassen  

Uiteraard kunt u ook een mail sturen naar Info@boschenvaart.nl 
Ondervermelding: Bestemmingsplan – dakterras. 
Daarna Voor of Tegen  en niet vergeten uw naam en adres te vermelden.  
  
Insturen kan tot uiterlijk 12 december. 
 
Wij geven alle reacties door aan de gemeente inclusief het standpunt 
Van de Wijkraad. 
 
Met vriendelijke groet, 
Wijkraad Bosch en Vaart 



Wijkraad Bosch en Vaart 
Secretariaat: Postbus 3237 2001 DE Haarlem 

www.boschenvaart.nl info@boschenvaart.nl 
 
 
Uitslag Enquête Dakterrassen    Haarlem 23 december 2010 
 
Beste Jaap, (email) 
 
Hierbij sturen wij je de uitslag van onze meningspeiling. 
Wij hebben hem 2x gehouden omdat mensen hem te eenzijdig vonden. 
Hebben de 2e keer meer voor en tegen apart vermeld. 
 
Wij hebben nu 40 mensen plus de 7 van de wijkraad is 47 tegenstemmers en 7 
voorstemmers. 
Denk dat dit een goed resultaat is en een goede afspiegeling wat zich in de wijk afspeelt. 
Hoop dat jullie dit signaal meenemen in jullie overweging. 
Met vriendelijke groet, 
 
Maarten 
 
p.s. Heb alle meningspeiling formulieren toegevoegd. 




