5 maart 2008

BILTBUIS

nieuws van de gemeente De Bilt

WERK IN UITVOERING

Agenda Wijkservicecentra

De komende week zijn de volgende werken in
uitvoering in de gemeente De Bilt:

Week 10 (5 maart t/m 12 maart)

Wijkservicecentrum MENS
Maartensdijk
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96,
3738 GR Maartensdijk
Wijkprojectleider: Hilde Evers, telefoon:
(030) 220 34 90 of 06 48 64 19 90
e-mail: h.evers@mensdebilt.nl
Wijkservicecentrum Maartensdijk,
Telefoon: (0346) 21 41 61
Openingstijden Helpdesk Wonen,
Welzijn, Zorg:
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 09.00 tot 15.00 uur
Spreekuren:
- dinsdag van 09.30 tot 10.30 uur:
Adviseur Zorg & Welzijn
- woensdag van 09.00 tot 09.30 uur:
Telefonisch spreekuur: (0346) 21 41 61
Activiteiten:
- Open inloop
maandag t/m zaterdag van 10.00 tot
11.45 en van 14.00 tot 16.30 uur
- Internetcafé
maandag t/m zaterdag van 10.00 tot
11.45 en van 14.00 tot 16.30 uur
Voor gratis hulp bij het Internetten: bel
de Helpdesk voor een afspraak. Restaurant Dijckstate
maandag t/m zondag 12.00 - 13.30 uur
maandag t/m vrijdag 17.00 - 18.30 uur
Altijd keuze uit drie menu's.
BoodschappenPlusBus
Begeleid boodschappen doen (ook rolstoel)
- donderdagochtend 6 maart: Winkelcentrum Kwinkelier
- maandagmiddag 10 maart: Zwemmen in
Blauwkapel (met de boodschappenPlusBus zwemmen onder begeleiding)
- dinsdagochtend 11 maart: Winkels Hessenweg

- dinsdagmiddag 11 maart: Geldmuseum
in Utrecht
- woensdag 12 maart: Winkelen in Zeist
Bel de Helpdesk voor reservering.

Wijkservicecentrum MENS
De Bilt West
Locatie: Buurthuis 't Hoekie, Prof. Dr.
T.M.C. Asserweg 2, 3731 KX De Bilt. Telefoonnummer: (030) 221 75 50
Wijkprojectleider: Patty van Ziel, telefoon
(030) 220 17 02 of 06 29 45 82 43
e-mail: p.vanziel@mensdebilt.nl

Commissies vergaderen

De Helpdesk is open vanaf maandag
10 maart

Commissie van advies voor
Burger&Bestuur

Openingstijden Helpdesk Wonen,
Welzijn, Zorg:
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 09.00 tot 15.00 uur

De commissie van advies voor Burger & Bestuur vergadert
op donderdag 13 maart 2008 om 20.00 uur in de voormalige raadszaal van het gemeentehuis te Bilthoven. Voorafgaande aan de commissievergadering vindt vanaf 19.30
uur het informeel contact plaats in de Bilthal.

Activiteiten:
- spreekuur wijkwinkel
maandag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur
- spreekuur wijkcontactambtenaar
donderdag 6 maart van 14 tot 16 uur
- klaverjassen
donderdag 6 maart vanaf 20 uur
- open speelavond djembé
vrijdag 7 maart vanaf 20 uur
- yogalessen
maandag 10 maart in de ochtend
- workshop make-up
maandag 10 maart van 13 tot 15 uur
- sport voor vrouwen
dinsdag 11 maart van 13.30 tot 14.30
uur
- gezelligheidsbridge
dinsdag 11 maart van 19.30 tot 23 uur
- spelinloop
woensdag 12 maart van 9.30 tot 11.30
uur, voor moeders met kinderen van 1,5
tot 4 jaar
- Woeki - activiteiten
woensdag 12 maart van 13 tot 16 uur,
voor kinderen van 6 tot 12 jaar

MENS is een samenwerkingsproject wonen, welzijn, zorg van Buurtwerk De Bilt,
De Bilthuysen, Cordaan/Dijckstate, Gemeente De Bilt, Kwintes, Provincie Utrecht,
SWO De Zes Kernen, Reinaerde, Vitras, Woonstichting SSW, Gezondsheidscentrum De Bilt

De Tweelingen tijdelijk
afgesloten

Op woensdagochtend
12 maart 2008 wordt
een deel van De Tweelingen in Bilthoven gebruikt door basisschool De
Poolster voor het verkeersveiligheidsproject "Streetwise". Daarom wordt de
weg tussen 07.30-13.00
uur afgesloten voor alle
verkeer. De Tweelingenflat is deze ochtend niet
op de gebruikelijke manier
met de auto bereikbaar.
De roodwitte paaltjes aan

Gemeentehuis De Bilt
Correspondentieadres: Postbus 300, 3720 AH Bilthoven
Bezoekadres: Soestdijkseweg Zuid 173, 3721 AB Bilthoven
T: (030) 228 94 11 - F: (030) 228 94 57
E: info@debilt.nl - I: www.debilt.nl

• Bilthoven: aanbrengen bergbezinkbassin Boslaan,
tot half mei 2008
• Bilthoven: bouwrijp maken Park Brandenburg
• De Bilt: herbestraten trottoirs noordelijk deel wijk
Weltevreden tot begin maart 2008
• Maartensdijk: bouwrijp maken voormalige gemeentewerf Maartensdijk
• Maartensdijk: vervangen riolering Willem de Zwijgerlaan (start 17 maart): tot half april 2008

Kijk ook op
onze website

www.debilt.nl
voor actueel
nieuws en
achtergronden

Agenda
Voorzitter: De heer D. Boer
Secretaris: Mevrouw mr. drs. J.L. van Berkel
Voor deze vergadering zijn de betreffende portefeuillehouders
uitgenodigd.
20.00 uur 1. Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2. Vaststellen Nota Economisch beleid 2020
21.05 uur 3. Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening
21.35 uur 4. Huisvesting voorschool Jan Ligthart te Bilthoven
21.55 uur 5. Vaststellen Informatiebeleids- en beheerplan
2008-2012
22.55 uur 6. Vaststelling kort verslag d.d. 7 februari 2008
23.00 uur 7. Mededelingen
7.1. Bespreking van de lijst met toezeggingen en
afspraken t/m februari 2008
7.2. Overige mededelingen (n.a.v. raadsvergadering(en)
7.3. Terugkoppeling regionale organen/verbonden partijen (indien van toepassing)
23.10 uur 8. Rondvraag
23.15 uur 9. Sluiting

Commissie van advies Openbare Ruimte
De commissie van advies Openbare Ruimte vergadert op donderdag 13 maart 2008 om 20.00 uur in de Mathildezaal van
het gemeentehuis te Bilthoven. Voorafgaande aan de commissievergadering vindt vanaf 19.30 uur het informeel contact
plaats in de hal van Jagtlust.
Agenda
Voorzitter: mevrouw J.G. van Heertum
Ambtelijk secretaris: mevrouw drs M.A.C. van Esterik
Voor deze vergadering is/zijn de betreffende portefeuillehouder(s) uitgenodigd.
20.00 uur 1. Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2. Vaststellen kadernota Handhaving
20.45 uur 3. Vaststellen nota integraal beheer openbare ruimte
21.35 uur 4. Vaststelling kort verslag d.d. 7 februari 2008
21.40 uur 5. Mededelingen
5.1. Bespreking van de lijst met toezeggingen en
afspraken t/m februari 2008
5.2. Overige mededelingen n.a.v. raadsvergadering(en)
5.3. Terugkoppeling overige regionale organen
(indien van toepassing)
21.50 uur 6. Rondvraag
22.00 uur 7. Sluiting

Welzijnsprogramma 2009

Subsidieaanvragen indienen vóór 1 april
de noordzijde van de
Tweelingenflat worden tijdelijk weggehaald, waardoor de flat met de auto
via de Melkweg, Weegschaal en Noorderkroon
bereikbaar is (zie kaartje).
Zo blijft de overlast beperkt en hebben de kinderen een leerzame ochtend.
Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met de
heer M.J. Wiegant (030)
228 91 99.

Welzijnsinstellingen
die op grond van de
Subsidieverordening
welzijn De Bilt 2003 voor
het jaar 2009 een subsidie
wensen, moeten vóór 1
april a.s. schriftelijk een
subsidieaanvraag indienen
bij Burgemeester en wethouders.
Bij de afdeling Samenlevingszaken van de gemeente zijn aanvraagformulieren verkrijgbaar. Aan
instellingen die in 2008 al

subsidie ontvangen en
hiervoor ook in 2009 in
aanmerking komen, zijn
de formulieren inmiddels
toegezonden.
Voor instellingen met een
uitvoeringsovereenkomst
budgetsubsidie voor de jaren 2008 en 2009 geldt een
aparte procedure.
De datum 1 april 2008
geldt niet voor incidentele
welzijnsactiviteiten. Dit
zijn activiteiten die zich in
de loop van een subsidiejaar voordoen. Aanvragen

voor incidentele subsidies
moeten uiterlijk acht weken voorafgaande aan de
activiteit bij Burgemeester
en wethouders worden ingediend.
Vraagt uw instelling voor
het eerst subsidie aan, of
wenst u nadere informatie
over het aanvragen van
subsidie, dan kunt u contact opnemen met de heer
R.J. Engelbregt van de afdeling Samenlevingszaken,
telefoon (030) 228 95 41.

Afdeling Publiekszaken (Burgerzaken/Zorgloket/loket Bouwen en Wonen*): is geopend van maandag tot en met vrijdag
van 08.30 - 12.30 uur, op dinsdag ook van 15.00 - 19.00 uur. Telefonisch is de gemeente bereikbaar op maandag,
woensdag en donderdag 08.30 - 17.00 uur, op dinsdag van 08.30 - 19.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Het servicepunt in Maartensdijk is geopend op maandag van 14.00 - 19.00 uur en op donderdag van 08.30 tot 12.30 uur.
Melding gevaarlijke situaties buiten kantooruren T: (06) 55 87 67 75.
Servicepunt Tolakkerweg 219, 3738 JM Maartensdijk T: (0346) 21 79 90
Centraal meldpunt openbare ruimte T: (030) 228 94 11
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Bekendmakingen uit de gemeente De Bilt
Milieuklachten
Voor milieuklachten over
bedrijven kunt u tijdens
kantooruren terecht bij
gemeente De Bilt, T (030)
228 94 11. Buiten kantooruren kunt u voor deze en
overige milieuklachten terecht bij de politie Binnensticht, T (0900) 8844, of de
milieuklachtentelefoon
van de Provincie Utrecht,
T (0800) 02 25 510 (24 uur
per dag bereikbaar).

Publiekszaken
Publiekszaken
Gemeente geslaagd
voor GBA-audit
De gemeente De Bilt (unit
Burgerzaken, onderdeel van
de afdeling Publiekszaken) is
voor het inhoudelijke en voor
het privacy deel van de audit
(controle) GBA geslaagd.
In de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens) zijn de persoonsgegevens van alle inwoners van de
gemeente opgenomen. Het is
de basisadministratie voor alle
overheids -en semi-overheidsinstanties in Nederland. Zij
moeten kunnen vertrouwen
op de juistheid en tijdigheid
van de gegevens en de continuïteit van het GBA-stelsel.
Eens in drie jaar laat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de
GBA controleren. Hiervoor
heeft het ministerie de GBAaudit ontwikkeld.
Voldoet een gemeente niet
aan de eisen van deze controle, dan vindt er een heraudit
plaats. Hieraan zijn voor de
betrokken gemeente aanzienlijke kosten verbonden. Voor
de gemeente De Bilt zal er
geen heraudit plaatsvinden.
Ter inzage
Met ingang van donderdag 6
maart ligt het controleverslag
voor iedereen gedurende zes
weken ter inzage bij het informatiecentrum. Het informatiecentrum is gevestigd in de
hal van het gemeentehuis in
Bilthoven en is geopend op
maandag, woensdag en donderdag van 08.30 tot 17.00
uur, op dinsdag van 08.30 tot
19.00 uur en op vrijdag van
08.30 tot 16.00 uur.

samenlevingsSamenlevingszaken
zaken
Bekendmaking
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een aanbestedingsprocedure te starten
voor de indicatiestelling van
Wmo voorzieningen en Gehandicapten Parkeerkaarten.
De gemeente stelt zelf indicaties voor aanvragen waarbij
geen medische gegevens in
het geding zijn. In de volgende gevallen wenst de opdrachtgever in principe een

extern indicatieadvies:
• Bij aanvragen waarbij in ieder geval medische gegevens in het geding zijn (de
zogenoemde complexe aanvragen) of waar sprake is
van een moeilijk objectiveerbare aandoening (moa).
• Bij aanvragen waarvan de
verwachting is dat de te verstrekken voorziening het bedrag van 3 7.500,- te boven
gaat ook als daarbij geen
medische gegevens in het
geding zijn.
• Bij indicaties voor Gehandicapten Parkeerkaarten.
De offerteaanvraag is op vrijdag 22 februari geplaatst op
de nationale aanbestedingskalender. Op de gemeentelijke website www.debilt.nl onder Actueel Bekendmakingen
leest u meer.

algemene
plaatselijke
Algemene Plaatselijke
verordening
Verordening
Evenementenvergunning
De burgemeester van de gemeente De Bilt maakt bekend
dat voor de "kleine biënnale"
een evenementenvergunning
is verleend. Het betreft een
beeldende kunstmanifestatie
op 11, 12, 18, 25 mei en 1, 8,
15, 22 juni 2008 van 10.00 tot
18.00 uur op Fort Ruigenhoek
te Groenekan.
Bovengenoemd besluit ligt
vanaf de publicatiedatum ter
inzage in de kamer van de
cluster Bijzondere wetten op
het gemeentehuis aan de
Soestdijkseweg Zuid 173 in
Bilthoven. Als u het niet eens
bent met het genomen besluit, dan kunt u op grond van
artikel 7:1 van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van de gemeente
De Bilt, Postbus 300, 3720 AH
Bilthoven.

vergunningen,
toezicht
en
Vergunningen, Toezicht
en
ondersteuning
Ondersteuning
Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders
van De Bilt maken bekend dat
de volgende melding 8.40 (Algemene maatregel van Bestuur) is binnen gekomen:
Aanvrager: L. Witteman
Inrichting: Witteman, reclamebureau, zeefdrukkerij
Adres: Molenkamp 34-A, De
Bilt
Omschrijving: verandering
van het bedrijf: wijziging opstelling aantal machines/maken bovenverdieping voor opslag diverse materialen (al uitgevoerd in 2007).
Betreft: het Activiteitenbesluit milieubeheer.
Tegen deze melding staat

géén beroep open volgens de
Wet milieubeheer.
U kunt de melding inzien van
6 tot 20 maart 2008 in het gemeentehuis van 08.30 tot
12.30 uur (of volgens afspraak).

Aanvraag kapvergunning
Grontmij Nederland BV. Midwest te Houten vraagt een
kapvergunning aan voor:
• het kappen van diverse bomen ten behoeve van herinrichting en aanleg toegangsweg met parkeerplaatsen
voormalige zorgcentrum/
asielzoekerscentrum Beukenburg te Groenekan.
Met ingang van de publicatiedatum liggen de stukken zes
weken ter inzage. Gedurende
deze periode kunnen belanghebbenden de stukken komen
inzien en hun zienswijze over
de aanvraag mondeling, maar
bij voorkeur schriftelijk naar
voren brengen. Voor het inzien van de stukken vragen
wij u een afspraak te maken
met Mw. A.M.A. Hillen, telefoonnummer 030-228 95 21.
Uw zienswijze kunt u kenbaar
maken bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Ondersteuning t.a.v. Mw. A.M.A.
Hillen, Postbus 300, 3720 AH
Bilthoven

Openbare kennisgeving
kapvergunning
Het college van burgemeester
en wethouders van gemeente
De Bilt heeft op basis van artikel 4.3.2. van de Algemene
plaatselijke verordening 2007
gemeente De Bilt een kapvergunning verleend voor:
De Bilt/Bilthoven
• 1 conifeer en sierkers, Diepenbrocklaan 8 (29-2-2008)
• 1 conifeer, Zwaluwlaan 15
(29-2-2008)
• 1 populier, Hessenweg 186
(29-2-2008)
• 26 berken, 28 grove dennen
en 18 inlandse eiken, Soestdijkseweg Noord 441
• (29-2-2008)
• 13 inlandse eiken, 1 amerikaanse eik, 1 fijnspar, 5 grove dennen, 2 sparren, 1
treurwilg en 1 venijnboom,
Lassuslaan 34 (29-2-2008)
Maartensdijk
• 1 linde, Dierenriem (ingang
begraafplaats) Noodkap
• (29-2-2008)
Een afschrift van deze kapvergunningen ligt gedurende zes
weken, na verzending aan de
aanvrager (de verzenddatum
staat achter de verleende vergunning), ter inzage bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Ondersteuning. Inzage van kapvergunningen is
mogelijk op werkdagen. Dit
kan na telefonische afspraak
op telefoonnummer (030) 228
95 21. Belanghebbenden die
door deze kapvergunningen

rechtstreeks in hun belang
zijn getroffen, kunnen binnen
zes weken na de verzenddatum van de kapvergunning
een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente De Bilt, Postbus
300, 3720 AH Bilthoven.
De Bilt/Bilthoven
• 21 beuken, 4 eiken, 11 dennen en 32 diverse bomen,
Soestdijkseweg Noord 484
(29-2-2008)
• Verlenging van reeds verleende vergunning d.d. 4
januari 2007. U kunt geen
bezwaar meer indienen.

Aanvragen om vergunning
(artikel 41 Woningwet)
voor:
Reguliere bouwaanvraag
• Bilthoven, Händellaan 14,
oprichten woning
• Bilthoven, Obrechtlaan 61,
vernieuwen woonhuis
• Bilthoven, Vinkelaan 7, veranderen gevel en kleurstelling kozijn
• Maartensdijk, industrieweg
34, veranderen pui voorzijde
• Westbroek, Kerkdijk 36, veranderen stalgedeelte
Reguliere bouwaanvraag
1e fase
• Groenekan, Nieuwe Weteringseweg 46, oprichten woning
• Hollandsche Rading, Graaf
Floris Vweg 23, vergroten
melkveestal
Lichte bouwaanvraag
• De Bilt, Soestdijkseweg Zuid
35, oprichten bijgebouw
• Bilthoven, Meerkoetlaan 3,
vergroten woning
Monumentenaanvraag
• Westbroek, Kerkdijk 36, verbouwen boerderij
U kunt tegen bovenstaande
bouw- en/of sloopplannen pas
een bezwaarschrift indienen
nadat een vergunning is verleend. Deze besluiten maakt
de gemeente bekend in Bilt
Buis onder de rubriek 'verleende vergunningen'.
Vrijstellingsverzoeken
Soms is op grond van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening
vrijstelling van het bestemmingsplan nodig voor met het
bouwplan kan worden ingestemd. Als dat zo is, dan
wordt dat bekend gemaakt
onder de rubriek 'vrijstellingen'.
Vrijstellingen
Overeenkomstig het bepaalde
in artikel 19a, lid 4 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening
maken burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt
bekend dat bij afdeling Vergunningen Toezicht en Ondersteuning gedurende zes
weken voor een ieder ter in-

zage liggen de verzoeken om
vrijstelling als bedoeld in:
tijdelijke vrijstelling (artikel 17 WRO)
• Utrechtseweg 341, De Bilt:
tijdelijke vestiging antiquair
in gedeelte Hessing-gebouw
(max. 5 jaar)
• Beukenburgerlaan 28, Groenekan: tijdelijke noodwoning (max. 2 jaar).
De termijn van terinzageligging start de dag na de publicatie. Gedurende de termijn
van terinzageligging kan een
ieder zijn zienswijze tegen het
voornemen om vrijstelling te
verlenen naar voren brengen
bij burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt
(Postbus 300, 3720 AH Bilthoven).
Verleende
bouwvergunningen
• Bilthoven, Beethovenlaan
13, vergroten woning plaatsen overkapping
• (25-02-2008)
• Bilthoven, Lindelaan 10, oprichten dakkapel
• (22-02-2008)
• Bilthoven, Maartensdijkseweg 9-11, vernieuwen achterzijde Mauritshoeve,
• (26-02-2008)
• Bilthoven, Teerlinglaan 21,
oprichten berging
• (22-02-2008)
• De Bilt, Hessenweg 202 veranderen woning naar winkelwoning (21-02-2008)
• Groenekan, Groenekanseweg 110, plaatsen dakkapellen (21-02-2008)
• Maartensdijk,
Dorpsweg
156, wijzigen gevels
• (27-02-2008)
Verleende
bouwvergunning 1e fase
• Maartensdijk,
Dorpsweg
238, vergroten kap en uitbouw (26-02-2008)
Verleende
bouwvergunning 2e fase
• Bilthoven, Rembrandtlaan
naast nr.37, oprichten woning (26-02-2008)
Verleende
sloopvergunning
• Bilthoven, Handellaan 18
sloop woning met garage en
asbest (26-02-2008)
• De Bilt, C.Heijmansweg 1-17,
A.Schweitzerweg 1-66 sloop
asbesthoudende platen 51
woningen (25-02-2008)

• De Bilt, R. Buncheweg 9, verwijderen asbest (26-02-2008)
• Groenekan, Groenkanseweg
51 sloop veestal met asbesthoudende platen
• (22-02-2008)

Verleende
gedoogbeschikking
voor het (ver)plaatsen van
lichtmasten op twee sportvelden, Voordorpsedijk 73, Groenekan. Het verzoek om vrijstelling en bouwvergunning
ligt sinds 13 februari 2008 al
ter inzage; vooruitlopend op
het definitief worden van de
vergunning, is verzocht om te
gedogen dat de lichtmasten
alvast worden verplaatst. Er
worden 8 nieuwe masten op
veld 1 geplaatst; de 8 huidige
masten van veld 1 worden
naar veld 2 verplaatst.
Bezwaarmogelijkheid
Tegen de gedoogbeschikking
staat bezwaar open bij burgemeester en wethouders.
Vindt u dat u door één van de
bovenstaande besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen? Dan kunt u op grond
van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij
het college van B&W. U moet
dat doen binnen zes weken
van de dag na de verzenddatum (=datum achter de verleende vergunning) van het
besluit. Ook al dient u een bezwaarschrift in, dan mag toch
van de verleende vergunning
gebruik worden gemaakt. Als
u dat wilt voorkomen, dan
kunt u tegelijk met het indienen van een bezwaarschrift
een voorlopige voorziening
aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank,
sector Bestuursrecht, Postbus
13023, 3507 LA Utrecht. U
moet voor een dergelijke
voorziening griffierecht betalen. Voor meer informatie
over de hoogte daarvan kunt
u contact opnemen met de
griffier van de rechtbank.
Wilt u bouwinformatie of ter
inzage liggende stukken inzien? Maak dan een afspraak
met de afdeling Vergunningen Toezicht en Ondersteuning op werkdagen van 8.30
uur tot 12.00 uur via telefoonnummer (030) 228 91 80.

Spreekuur
wijkcontactambtenaar
in De Bilt West
Uw wijkcontactambtenaar, Annemieke
Vos, houdt iedere
eerste donderdag van de
maand van 14.00 uur tot
16.00 uur spreekuur in
buurthuis 't Hoekie. Het
eerstvolgende spreekuur
is op donderdag 6 maart

aanstaande. Als u suggesties/ideeën/op- en of aanmerkingen heeft op zaken die spelen in uw wijk,
of gewoon behoefte
heeft aan een gesprek,
dan bent u van harte welkom.

