Frontaal
kennisfestival

“Nijmegen in de 21 eeuw”
ste

Wie wil meepraten over wonen en werken in Nijmegen kan op 17 oktober a.s.
terecht op het jaarlijkse Kennisfestival van de PvdA Nijmegen. Het thema van
dit festival is: “Wonen en Werken in de 21ste eeuw”.
Als opwarmer staan we stil bij de ontwikkelingen van de stad in de afgelopen 20 jaar en ver-

gelijken die met Eindhoven. Erik Merrienboer, Gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant en

eerder wethouder in Eindhoven, zal ingaan op de Eindhovensche aanpak, na het vertrek van
enkele grote bedrijven in de regio, zoals Philips. De Nijmeegse oud-wethouders Jacques Thielen
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en Hannie Kunst kijken terug op de stadsontwikkeling en economie van de afgelopen 20 jaar.
Verder in deze Frontaal stellen zij zich aan u voor.

We trekken lessen uit het verleden en willen weten welke factoren van doorslaggevende bete-

kenis zijn voor het welslagen van een agenda voor de toekomst: hoe ontwikkelt Nijmegen zich
verder tot een plaats waar het voor iedereen goed wonen is? Een stad met voldoende werk voor

vakmensen, laag- of hoger opgeleid, en waar we voor ons werk niet naar de Randstad hoeven
te reizen, of richting Eindhoven…

We nodigen alle leden, maar ook niet-leden uit, om mee te praten over de toekomst van
Nijmegen.

PVDA

KENNIS
FESTIVAL
17OKTOBER

Uiteraard gaan wij ervan uit dat u massaal aanwezig bent en actief wil deelnemen aan de

discussie in de werkgroepen, onder aanvoering van Ben Dankbaar, Stijn Verbruggen en Co

Verdaas.  Alle belangstellenden, zeker die met expertise op gebied van wonen en werk, kunnen
daarbij een zeer welkome inhoudelijke inbreng hebben.

Het programma voor deze dag vindt u op onze website www.pvda-nijmegen.nl en op pagina 2  

van deze Frontaal.

U kunt zich nog steeds aanmelden bij marlies@vanhulsentop.nl

Plaats: De Klif, Pijlpuntstraat 1, Nijmegen (Oosterhout)
Tijd: 10.45 uur – 15.30 uur
Kosten: gratis (inclusief lunch)
Het programma van het Kennisfestival pagina 2
De sprekers op het Kennisfestival pagina 3
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OPROEP!
Altijd al politiek journalist willen

worden? Geef je dan op als redactie-

lid van FRONTAAL. We kunnen nog
wel wat redactieleden gebruiken.
Voor informatie:

bdevocht@gmail.com | 06 18973003
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> ammar selman

Nieuws van de fractie

programma kennisfestival 17 oktober
“Wonen en werken: een vergelijking tussen
Nijmegen en Eindhoven”
10.45 uur tot 15.00 uur

De Klif, Pijlpuntstraat 1, Nijmegen (Oosterhout)

Vluchtelingenopvang Heumensoord

ochtendprogramma

Duizenden vluchtelingen die Europa binnenkomen op zoek naar

11.00 uur

De beelden die ons huiskamers binnenkomen, liegen er niet om.
een veilige haven een dak boven hun hoofd. Deze dramatisch

10.45 uur

Inloop en ontvangst met koffie

Start programma: inleiding door Hennie en/of
Marc (5 minuten)

toestroom vraagt van ons als beschaafde samenleving om actie.

11.00 - 11.30 uur Jacques Thielen (ex-wethouder Nijmegen) over

Het tolerante Nijmegen heeft haar verantwoordelijkheid geno-

11.30 -12.00 uur

ten in Heumensoord voor 3000 vluchtelingen met JA te beant-

12.00 - 12.15 uur Koffie pauze

men door de vraag van het COA om een noodopvang op te zet-

woorden. Deze tijdelijke opvang is voor een duur van maximaal

zes à zeven maanden.

Waarom is deze opvang nodig?

Wonen en werken in Nijmegen (1995-2005)

Hannie Kunst over Wonen en werken in Nij-

megen (2005-2015)

12.15 - 13.00 uur Erik van Merriënboer (ex-wethouder Eind

hoven, nu gedeputeerde in Noord Brabant)

over wonen en werken in Eindhoven in vergelijk met Nijmegen

Door gebrek aan slaapplekken is de nood heel hoog geworden.

13.00 -13.30 uur Lunchpauze

bieden? Wij hebben gekozen voor het tweede. Ieder mens ver-

13.30 uur

Zullen we deze mensen op straat laat slapen of toch een bed

dient een menswaardig opvang dus ook deze vluchtelingen.

middagprogramma

13.30 - 14.30 uur Workshops. Drie workshops vinden tegelijkertijd plaats over wonen en werken in de

toekomst in Nijmegen. Wat leren we van het

Wij sluiten onze ogen niet voor de realiteit. Als je zoveel men-

verleden en hoe passen we dit toe op de toe-

sen bij elkaar brengt zal dat ongetwijfeld tot incidenten leiden.

komst.

Hier zijn we alert op. Daarom hebben we gevraagd voor een

De workshopleiders zijn: Stijn Verbruggen,

fatsoenlijke dagbesteding en activiteiten voor de kinderen. Op
dit gebied zijn tal van de initiatieven genomen door de Nijme-

genaren. Dit is Nijmegen zoals wij die kennen. Handen uit de
mouwen, hartelijk en tolerant.

Korte film: stadsvisie Nijmegen (8 minuten)

Co Verdaas en Ben Dankbaar

14.30 - 15.00 uur Plenaire terugkoppeling en discussie
15.00 uur

Afsluiting met een borrel

> marlies van hulsentop

Nieuws van Watersc
hap Riv
ierenland

De vorige keer heb ik verteld over de voor ons succesvolle verkie-

len van ons gebied zijn opgetreden extra aandacht komt om ook

hebben er drie gehouden. Bovendien heeft de PvdA een heemraad

last van hebben.

zingen. We hadden drie zetels in het Waterschapsbestuur en we

(vergelijkbaar met wethouder). We zitten in het college van het

Waterschap en maken deel uit van de coalitie.  En nu aan het werk!
Er ligt een concept Waterbeheerprogramma voor de periode 2016-

2021 waar het werk en de ambities van het Waterschap zijn verwoordt.

Sommige dingen blijven we doen zoals we al deden, maar voor een

aantal zaken bijvoorbeeld samen met gemeentes werken aan een kli-

maatbestendige stad, willen we graag wat extra moeite doen.

En ik kan me goed voorstellen dat door de wateroverlast die in de-
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tijdens de hoosbuien het water zo te dirigeren dat mensen er geen

Maar het is een concept wat in november wordt vastgesteld. Heeft
u ideeën die binnen dit kader passen, neem contact met mij op.

Door omstandigheden, onder andere de lage rente, is er financiële

ruimte ontstaan. Deze ruimte kan ingezet worden om de tarieven

te matigen. Ook kan door slimme investeringen en aflossen van
schulden dit effect ook voor de toekomst een positiever beeld van

de tarieven opleveren. Ook hier hoor ik uw mening graag over!

Dus er is genoeg te doen, als u graag wilt reageren mijn email adres

is marlies@vanhulsentop.nl
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> kennisfestival

De sprekers op het Kennisfestival
erik van merrienboer
H.J.A. (Erik) van Merrienboer (2 februari 1966) is een

Nederlands (oud)-politicus en oud-gemeentese-

cretaris en algemeen directeur (ad interim) van de

directieraad van de gemeentelijke organisatie van de
Gemeente Eindhoven.

en vervoer, economische zaken inclusief marktzaken

en Brainport, externe ICT en Breedband, milieu en

afvalstoffenbeleid, vastgoed en accommodatiebeleid,

grondbedrijf, burgerparticipatie en stadsdeelgericht

werken, Brabant Stad, grootstedenbeleid.

Van Merrienboer heeft politicologie gestudeerd aan de Katholieke

Van Merrienboer vertrok in november 2010 naar de Provincie

der meer bestuursadviseur, programmamanager grootstedenbeleid

den. Medio maart 2013 werd hij door Gedeputeerde Staten be-

Universiteit Nijmegen. Wat betreft zijn werkzaamheden was hij onen secretaris van het contactorgaan 100.000+ gemeenten geweest

Noord-Brabant om daar directeur Economie en Mobiliteit te wornoemd tot directeur Strategie en Beleid in de driehoofdige provin-

en was hij van 2002 tot 2006 hoofd bestuurs- en beleidsadvisering

ciale directie die uitvoering geeft aan de agenda van Brabant.

malig burgemeester Sakkers (Europese samenwerking, regionale sa-

Brabant. Hij heeft de portefeuille Ruimte en Financiën. Daarnaast

veiligheid, sport, grootstedenbeleid, cultuur en financiën).

wikkelbedrijf, Werklocaties en Detailhandel.

bij de gemeente Eindhoven en tevens bestuursadviseur van toenmenwerking en dualisering) en wethouder Mittendorff (onderwijs,
Van 2006 tot 2010 was hij namens de PvdA als wethouder lid van

het college van Burgemeester en Wethouders van Eindhoven en

verantwoordelijk voor de Eindhovense SRE-zetel, mobiliteit, verkeer

Sinds mei 2015 is Van Merrienboer voor de PvdA gedeputeerde van
is hij verantwoordelijk voor Wonen, de Omgevingsvisie, het OntHet Eindhovens Dagblad noemde Van Merrienboer bij zijn aantre-

den een politiek zwaargewicht.

hannie kunst
Hannie Kunst   is werkzaam geweest in het onder-

wijs en de overheidsvoorlichting voordat ze in de

volkshuisvesting verzeild raakte. Eerst als adviseur in

Groningen maar vanaf 1991 in Nijmegen als directeur

van toen nog woningbouwvereniging De Gezonde Woning

 thema’s als gemengde wijken, de betaalbaarheid van
het wonen en prestatie afspraken met de gemeente.

Van 2006 tot 2014 was ze wethouder van Nijmegen.

In de eerste periode verantwoordelijk voor economie, cul-

tuur en onderwijs maar de laatste 4 jaar voor stedelijke ont-

en na een fusie, van Standvast Wonen.  Als Directeur was ze 14 jaar

wikkeling met projecten als het Waalfront, tijdelijk bestemmen maar

Rooie Dorp, de woningen Volksbelang en flats Lankforst, maar ook

Tegenwoordig is ze actief als toezichthouder en visitator bij onder

betrokken bij ingrijpende projecten als de herstructurering van het
bij een grootschalig project als De Limos. Ook was ze actief bij

ook voor bouwen in Dukenburg en de scheiding van wonen en zorg.
andere woningcorporaties en zorginstellingen.  

jacques thielen
Jacques Thielen (1956) was leraar schei- en natuur-

kunde voordat hij zich in de Nijmeegse politiek

stortte. Gemeenteraadslid vanaf 1990, fractievoorzit-

ter, wethouder van 1994-2000 met in zijn portefeuille

volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en openbare werken.

Collega wethouders zijn dan onder andere Wim Hompe, Ronald

Migo, Geert van Rumund, en Hubert Bruls. In 2000 wordt Jacques
directeur van Far West in Amsterdam, en vanaf dat moment blijft
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hij actief in de wereld van woningcorporaties. Meest

bekende wapenfeit: de sanering van Vestia, na het

bijna faillissement ten gevolge van grootscheepse de-

rivatenhandel. Sinds 2013 werkt Jacques als interim-be-

stuurder bij verschillende woningcorporaties. Jacques Thie-

len is altijd in Nijmegen blijven wonen, en zeer betrokken bij de

Nijmeegse samenleving. Op dit moment ondermeer als voorzitter
van de raad van toezicht van Pluryn.
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Van de voorzitter
De wijk in: het werkt echt!
We wisten niet of er onder de leden veel animo zou zijn om weer

de wijk in te gaan. Het was de eerste keer na de zomer; de laatste

keer, in juni, was de opkomst zo bedroevend dat we het wijkbezoek

Het Ombudsteam helpt!
Het Ombudsteam heeft de afgelopen maanden weer een aantal

Nijmegenaren verder kunnen helpen met de problemen die zij

tegenkomen. Niet alle problemen zijn gemakkelijk op te lossen.
Zo wilde een Nijmegenaar graag een andere woning, omdat

zijn partner rolstoel afhankelijk is en niet meer met de trap

moesten afgelasten (en de rozen afbestellen).

naar boven kan. Zij hebben een beroep gedaan op de WMO

voorgenomen dat het wijkbezoek - hoe dan ook – zou doorgaan.

hadden zij daar geen recht op. Dat leek ons wat merkwaardig

Op de dag zelf dreigde slecht weer. Maar Paul Nunnink had zich
Desnoods ging ie alleen.

Maar zie! De aanmeldingen druppelden binnen gedurende de

week, de regen besloot die ochtend elders te vallen en zo stonden
we  op 19 september ’s morgens om 11 uur met ons twaalven op de

parkeerplaats bij het winkelcentrum in Neerbosch-Oost. In onze

clubkleuren, met vragenlijsten, flyers van ons Ombudsteam en de
rode rozen. In vijf tweetallen – twee leden gingen op huisbezoek

voor een aangepaste woning, maar volgens de ambtenaar

en we hebben daarvoor onze expert op gebied van zorg ingeschakeld. Hij gaf het advies om terug te gaan naar STIP en nog-

maals de vraag in te dienen. Uiteindelijk hebben deze mensen

wel recht op deze voorziening, maar omdat de kinderen mee

moeten verhuizen, moeten zij toch wachten op een woning via

Entree. Alleen bejaardenwoningen zijn snel beschikbaar, maar

die hebben niet genoeg slaapkamers. Vooralsnog is het pro-

vanwege een vraag aan het Ombudsteam – werden zo’n 50 enquê-

bleem niet opgelost. Een hiaat in de WMO.

Een paar resultaten wil ik jullie niet onthouden: veel woongenot

Een winkelier in Dukenburg heeft meer geluk gehad. Hij was

punten. (Verkeers)onveiligheid, en overlast (hangjongeren, drugs,

van aangifte bij de politie. De politie deed niets met de aan-

tes afgenomen.

en een prima winkelaanbod waren de meest genoemde positieve
criminaliteit en zwerfafval) waren de in het oog springende kritiek-

bestolen en bedreigd door een paar die hij kende en deed hiergifte. Samen met leden van het Ombudsteam is de winkelier

punten. Wensen en voorstellen om de minpunten aan te pakken

terug gegaan naar het politiebureau en even later hebben de

de gemeente inmiddels over nagedacht), tot meer prullenbakken

goed al goed!

waren er ook: van een tweede toegangsweg tot de wijk (wordt door

en kordater politieoptreden.

Wat mij echter het meest verbaasde en verheugde was de waarde-

ring van de bewoners. ‘Goed dat de PvdA zich laat zien’ en ‘Zouden
jullie vaker moeten doen’ kregen we te horen aan de deur.

Maar er was meer dat het wijkbezoek de moeite waard maakte.
Toen we de ingevulde vragenlijsten naliepen, bleek dat 20% van de

jongeren de spullen vergoed en hun excuses aangeboden. Eind

Bep de Vocht

Coördinator Ombudsteam
ombudsteamnijmegen@pvda.nl
06 1897 3003

mensen die we thuis troffen, meer wilde weten. Uiteraard over de

Ombudsteam

resultaten, maar ook over de PvdA. Ze willen op de hoogte gehou-

Nijmegen

den worden over PvdA-initiatieven, uitgenodigd worden voor een

ledenvergadering. Uiteraard gaan we daarvoor zorgen.

Maar waarom ik dit allemaal opschrijf? Omdat ik hoop dat bij het

volgende wijkbezoek op 21 november a.s. jullie je massaal aanmel-

den, zodat we met vele tweetallen langs de deuren kunnen gaan.

Want het heeft zin. Het heeft zin om ons gezicht te laten zien, het

heeft zin om naar de mensen te luisteren, het heeft zin het gesprek

aan te gaan over de PvdA.  Zo kunnen we ons verbinden met de bewoners van onze stad en werken aan een sterkere PvdA bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Dus, als je begin november een oproep krijgt om op 21 november

mee de wijk in te gaan, meld je aan. Het werkt. Echt.
Hennie Derks

henniederks@hdbeheer.nl
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Loopt u vast in het oerwoud van regels?
Heeft u een conflict met het energiebedrijf of
woningbouwcorporatie?
Duurt uw uitkeringsaanvraag veel te lang?

PVDA

KENNIS

Een steuntje in de rug nodig?
Schakel het PvdA Ombudsteam in!

FESTIVAL
17OKTOBER

Het ombudsteam is er voor iedereen, of men nu
lid is van de PvdA of niet. Met wat voor vraag
u ook komt, wij proberen u antwoord te geven
door dingen voor u uit te zoeken, mee te denken aan een oplossing of u door te verwijzen.

4

> turgay tankir

Werk, werk, werk… wonen, wonen, wonen!
verbindingen tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren. Bij-

voorbeeld ook door het stimuleren van start-ups, zoals op de Noviotech Campus.

Werk van onder tot boven

Ik hoor u denken: gaat alle economische energie uit naar hoog-

opgeleiden? Zeker niet! Om te beginnen zorgen meer banen voor

hoogopgeleiden óók voor werk voor de onderkant van de arbeids-

markt. Elke baan aan ‘de bovenkant’ zorgt voor 1/3 baan aan ‘de onderkant’.

Daarnaast biedt onze regio ook kansen voor lager opgeleiden. Zo

maken we onderdeel uit van Logistics Valley: al van oudsher speelt

logistiek een belangrijke rol in Nijmegen. De Waal maakte handel

en verkeer mogelijk, zodat het de bewoners van het Nijmeegse ge-

bied economisch voor de wind kon gaan. Nog steeds heeft Nijme-

gen samen met de regio door de aantrekkelijke ligging een stra-

tegische schakelfunctie in het doorgeleiden van goederenstromen.

In Nijmegen en buurgemeente(n), bijvoorbeeld op Bijsterhuizen,
zijn ‘value added logistics’ en ‘value added service’ van groot eco-

Nijmegen is een geweldige stad om in te wonen en werken. De

nomisch belang.

altijd iets te beleven is, cultuur, natuur. En natuurlijk biedt de stad

Samenwerking is cruciaal

is flink verbeterd door de komst van De Oversteek, de treinstations

kennisinstellingen en bedrijven aan het behoud en creëren van ba-

omgeving is mooi, we hebben een aantrekkelijke binnenstad waar

goed onderwijs op alle niveaus. De bereikbaarheid van onze stad

Goffert en Lent  en heel wat kilometers snelfietspaden. We zorgen

voor goede plekken om te ondernemen en werken aan een goe-

de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Op de arbeidsmarkt doet iedereen mee.

Werk volgt mens

Misschien sta je er niet bij stil, maar een aantrekkelijk woon-en

leefklimaat is heel belangrijk voor de economie van onze stad en

Economisch beleid voer je samen. In onze stad werken overheid,
nen. Daarnaast werken we ook in regionaal verband samen, met

de provincie Gelderland, de gemeente Arnhem en 17 kleinere regiogemeenten.

Wist je dat:

• 51% van de Nijmeegse beroepsbevolking een opleiding op
HBO/WO niveau heeft (landelijk is dat 34%)?

regio.  ‘De basis op orde brengen’ noemen we dat, en het is één van

• 29% van de beroepsbevolking in de gezondheidszorg

omdat bedrijven steeds vaker zich vestigen waar de mensen zijn.

• Nijmegen zo’n 97.000 banen heeft? De helft daarvan

wonen, zijn wij een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven.

• De helft van de banen bevinden zich in niet-commerciële

werk en nog eens werk.

• Regio Arnhem/Nijmegen één van de economische kern-

Innovatie

• Nijmegen een grote aanwas heeft van nieuwe bedrijven?

de pijlers van het Nijmeegse economisch beleid. Het is belangrijk
Dus als in onze stad en omgeving kwalitatief goede werknemers

Economisch beleid voeren we met maar één doel voor ogen: werk,

Nijmegen is op veel gebieden sterk. Een kennisstad met hoogopgeleide werknemers en onderzoekers. In ons economisch beleid

leggen we de focus op de groeisector Health & Education. Een zo-

genaamde topsector, banenmotor en bron van innovatie. Bijna een

derde van onze beroepsbevolking werkt in de gezondheidszorg. We

stimuleren bedrijvigheid, technische innovaties en we proberen
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werkt?

wordt door mensen buiten de stad vervuld.
diensten. 13% zijn banen in de industrie.

gebieden is in Nederland?

Er zit veel ondernemingskracht!

Turgay Tankir

Wethouder Werk en Inkomen
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> rutger zwart

Stuuf Wiardi Beckman en Nijmegen

D

Verzet

it jaar is het zeventig
jaar geleden dat Stuuf
Wiardi Beckman in het
concentratiekamp Dachau
om het leven kwam. De
stichting ‘Stuuf’ wil op zijn
geboorteplek, de stuwwal in Nijmegen-Oost,
een monument oprichten
voor deze Nijmeegse sociaal-democraat.

Wiardi Beckman zag al vroeg het

gevaar van opkomend fascisme.
Hij weigerde na de bezetting in

mei 1940 iedere medewerking

aan het nieuwe regime en werd

al snel een leidinggevende fi-

guur in de ondergrondse SDAP.
Bij een poging om op verzoek
van Koningin Wilhelmina naar

London te komen, werd hij op

het Scheveningse strand door de

Stuuf Wiardi Beckman geniet nog bekendheid in Nederland als

naamgever van het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Min-

Duitsers gearresteerd. Na een lange tocht langs concentratiekam-

pen, overleed hij in april 1945 in Dachau. Tijdens zijn verblijf in de
kampen was hij tot het laatste moment een grote steun voor zijn

der bekend is dat hij stevige Nijmeegse wortels heeft. Hij werd in

lotgenoten.

recteur van de psychiatrische kliniek ‘Berkenoord’ in Hees. Tot 1922

Herinnering

Stedelijk Gymnasium bezocht.

aliseren aan Wiardi Beckman. Op de plaats waar Wiardi Beckman

1904 geboren aan de Nijmeegse Batavierenweg. Zijn vader was diwoonde Wiardi Beckman in Nijmegen, waar hij onder andere het

De stichting Stuuf is opgericht om een blijvende herinnering te re-

in 1904 geboren werd, wil de stichting een monumentale bank op-

Heroriëntering SDAP

Na zijn studie geschiedenis in Leiden werd Wiardi Beckman actief
in de SDAP. Eerst als persoonlijk secretaris van de oude Troelstra en

richten. Zittend op de bank, met een weidse blik over Nederland
en Duitsland, wordt de bezoeker uitgenodigd zich te bezinnen op

het lot van Wiardi Beckman en andere slachtoffers van oorlog en

later als hoofdredacteur van Het Volk. In de jaren dertig speelde

verzet. In het monument wordt steen verwerkt van de groeve in de

tering van de SDAP. Het ging onder andere om het principieel om-

standigheden dwangarbeid verrichte.

Wiardi Beckman een belangrijke rol bij de ideologische heroriën-

armen van de democratie, het accepteren van de monarchie, het

loslaten van de klassenstrijd en het accepteren van de noodzaak

van bewapening. Als brede volkspartij werd de gemoderniseerde

SDAP geleidelijk acceptabel als regeringspartij. Dit leidde uiteinde-

lijk tot deelname van de SDAP aan het kabinet-De Geer in 1939. Zelf

was Wiardi Beckman lid van de Eerste Kamer. Door velen werd hij

gezien als de toekomstige leider van de SDAP.

Elzas waar Wiardi Beckman in 1943-1944 onder onmenselijke om-

Steun

De stichting wil middelen inzamelen om het monument mogelijk

te maken. Bijdragen zijn van harte welkom op de bankrekening van

Stichting Stuuf: NL60 RABO 0192 0207 57, t.n.v. Stichting Stuuf. Meer

informatie over mogelijkheden het monument financieel te ondersteunen is te vinden op www. stichtingstuuf . nl

> bestuur en fractie
bestuur

Hennie Derks voorzitter  

Adam Galijasevic

Hermine Groenendaal  

    [marlies@vanhulsentop.nl]

    [henniederks@hdbeheer.nl]
    vice voorzitter
Theo Derks

Leon Aalderink

Sèmi Abou El Ela
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Marlies van Hulsentop
Paul Nunnink

Wilco Veldhorst
Bep de Vocht   

    [bdevocht@gmail.com]

fractie pvda-nijmegen

Marc Nijnatten  voorzitter

Henk Krijger fractievolger

Giselle Schellekens

fractie@pvda.nijmegen.nl

Rutger Zwart

Ammar Selman

Gerrit van ‘t Veen fractievolger

024 - 3292367 of 06-14412128

Wieteke van Dijk fractievolger
Rinus Janssen fractievolger
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