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Kinderkoggenfonds 

Van 22 tot en met 26 maart is het de 
Week van het geld, een initiatief van 
het platform Wijzer in geldzaken. On-
der het motto ‘jong geleerd is oud ge-
daan’ wil het platform kinderen en 
jongeren voorbereiden op financiële 
redzaamheid in de toekomst. Kinderen 
die al jong leren omgaan met geld 
hebben daar de rest van hun leven ple-
zier van. Dit is een belangrijke taak van 
ouders. Maar hoe doe je dat? Kijk op 
www.weekvanhetgeld.nl voor tips en 
lesmateriaal. 

Tot 1 mei 2021 kunnen inwoners van 
Koggenland een aanvraag indienen 
voor een cadeaukaart van het Kinder-
koggenfonds. Met het Kinderkoggen-
fonds ondersteunt de gemeente kin-
deren die opgroeien in gezinnen met 
een laag inkomen. Naast de cadeau-
kaarten verstrekt de gemeente maat-
werkbijdragen. Hiermee kunnen kin-
deren bijvoorbeeld lid worden van 
een sportclub, een partijtje geven of 
een schoolreisje bekostigen. Ga voor 
de aanvraagformulieren en meer in-
formatie naar www.koggenland.nl/
kinderkoggenfonds. Neem voor ver-
dere vragen contact op met het Zorg-
team via zorgteam@koggenland.nl of 
(0229) 54 83 70.

Week van het geld

Op vrijdag 5 maart vond de eerste 
‘Schooldag van de duurzaamheid’ plaats 
in Koggenland, op basisscholen in Grost-
huizen, De Goorn, Obdam, Hensbroek en 
Ursem. Tijdens deze schooldag leerden 
de kinderen spelenderwijs wat duur-
zaamheid betekent en hoe zij zelf een 
bijdrage kunnen leveren aan een gezon-
dere wereld.

Wethouder Win Bijman was aanwezig bij 
de aftrap in Grosthuizen. Daar stond hij 
de leerlingen van de Grosthuizerschool te 
woord. Een bijzonder moment. “Het is 
voor het eerst sinds maanden dat ik weer 
een pak draag,” zei de wethouder. “Door 
corona hebben we veel thuis gezeten, 
dus we hebben straks een hoop in te ha-
len. Maar wat we vandaag gaan doen is 
nog belangrijker: we moeten de wereld 
een stukje beter maken. Ik vind het ont-
zettend goed dat jullie meedoen aan de 
‘Schooldag van de duurzaamheid’. Voor 
jullie zelf en voor de volgende genera-
ties.”

Schoolplein-safari
Het programma begon op alle deelne-
mende scholen hetzelfde: kinderen beke-
ken in de klas een introductiefilmpje van 
wethouder Bijman. Aan het einde van 
het filmpje nodigde de wethouder de 
kinderen uit om aan de slag te gaan met 
de ‘schoolplein-safari’. Daarbij onder-
zochten de kinderen hun schoolplein: 
hoe groen is het schoolplein nu en hoe 
kan het schoolplein nog groener en 
duurzamer worden gemaakt? De kinde-

ren kregen de opdracht hun ideeën uit te 
werken in een plan. Het beste plan van 
de deelnemende scholen wordt beloond 
met een prijs.

Na de schoolplein-safari vonden op de 
scholen verschillende activiteiten plaats, 
waarbij de kinderen vooral zelf aan de 
slag gingen. Ze leerden bijvoorbeeld over 
afval-recycling en de zuivering van water. 
Verder doken ze in de wereld van de tex-
tielindustrie en leerden ze hoe je hier als 
kind zelf een positieve bijdrage aan kan 
leveren. 

Junior Global Goals
Het gehele programma van de ‘School-
dag van de duurzaamheid’ staat in het 
teken van de zeven Junior Global Goals. 
Deze vormen de opstap naar de zeven-
tien ‘volwassen’ Sustainable Develop-
ment Goals van de Verenigde Naties. De 
doelen zijn zo geformuleerd dat ook kin-
deren kunnen begrijpen wat duurzaam-
heid betekent. De zeven Junior Global 
Goals zijn: Gezond & Happy, Beter Benut-
ten, Schone Energie, Schone Natuur, 
Gezonde Bron, Alles Rond en Goed met 
Geld. 

In gesprek met jongeren
Column burgemeester Monique Bonsen

Het is een vaak gehoorde klacht van jon-
geren: de politiek praat wel óver hen, 
maar niet mét hen. Zonde, want jongeren 
zijn uitstekend in staat om mee te denken 
over zaken die hen aangaan. Onlangs no-
digde ik een aantal jonge inwoners van 
onze gemeente uit om met mij in gesprek 
te gaan. Ze vertelden waar zij behoefte 
aan hebben, nu corona hun levens zo op 
hun kop heeft gezet. De jonge mannen 
en vrouwen zaten vol goede ideeën. 

De jongeren die ik sprak vroegen niet om 
het openen van de horeca, of om zo snel 
mogelijk te kunnen feesten. Ook al is die 
behoefte er natuurlijk wel. Maar ze be-
grijpen heel goed dat het openstellen 
van cafés op dit moment niet verstandig 
is. De jongeren kwamen naar het ge-
meentehuis omdat ze door corona pro-
blemen ondervinden in het dagelijks le-
ven. En omdat zij nadenken over 
oplossingen. Ze kwamen bijvoorbeeld 
met het plan om een online platform op 
te richten, waar jonge Koggenlanders el-
kaar vragen kunnen stellen en activitei-
ten kunnen delen. Ik vind dit een fantas-

tisch idee, dus we zijn binnen de 
gemeente aan het kijken of en hoe dit 
mogelijk kan worden gemaakt. Ik zou 
het erg mooi vinden als zo’n platform 
ook een plek kan worden waar jongeren 
kunnen samenwerken met de gemeente. 

Tijdens de coronacrisis worden jongeren 
vaak weggezet als egoïstisch. Ze zouden 
alleen aan hun eigen belangen denken. 
Ik kan uiteraard niet oordelen over alle 
jongeren in Nederland, maar onder de 
jongeren die ik sprak kon ik geen egoïs-
me bespeuren. Ze bekommeren zich om 
elkaar en om hun buurtgenoten. Zo stel-
de een van de hen voor om activiteiten 
voor kinderen te organiseren, om ouders 

Tijdens de ‘schoolplein-safari’ onderzochten de leerlingen van de Grosthuizerschool hoe 

groen hun schoolplein is en wat er verbeterd kan worden. 

te ontlasten: skelterraces bijvoorbeeld, of 
speurtochten. 

En natuurlijk willen de jongeren werken 
aan hun eigen toekomst. Daarom heb-
ben ze behoefte aan een flexplek, waar 
ze ongestoord kunnen werken en stude-
ren. Ook hier zijn we mee bezig. Verder 
gaven de jongeren aan dat ze zich zor-
gen maken over het tekort aan stage-
plekken. Daarom roep ik alle bedrijven in 
de regio op: bied deze talenten een plek 
waar ze zichzelf verder kunnen ontwik-
kelen. Suggesties om de jongeren in 
Koggenland te helpen zijn zeer welkom. 
Ik hoor het graag via 
burgemeester@koggenland.nl.



Kop xxx 

Loop een opschoon-ommetje 
en maak kans op selfietaart
Op 20 maart doet de gemeente Koggen-
land mee aan de Landelijke Opschoon-
dag. Die vindt dit jaar plaats in een aan-
gepaste vorm: het opschoon-ommetje. 
Inwoners van Koggenland worden uitge-
nodigd om tijdens een wandeling hun ei-
gen omgeving schoon te maken. Deelne-
mers die tijdens het opschoon-ommetje 
een selfie maken, maken kans op een 
fototaart.

Wethouder Rosalien van Dolder roept alle 
inwoners op om hun vuilnis weg te gooien 
waar het hoort en om te helpen bij het 
schoonmaken van hun omgeving. “Dat is 
goed te combineren met een wandeling 
door de buurt. Als genoeg mensen dit 
doen, krijgen we vanzelf een nog schone-
re gemeente. Ik probeer zelf ook bij te 
dragen aan een gemeente zonder zwerf-
afval, door af en toe een rondje te lopen 
met een grijper en een vuilniszak. Zo wil ik 
verantwoordelijkheid nemen richting het 
milieu en onze kinderen. Zij verdienen een 
schone toekomst.”

Fototaart
Deelnemers kunnen een fototaart winnen 
door tijdens het opschoon-ommetje een 

selfie te maken, waarop te zien is dat ze 
hun omgeving opruimen. Om aan deze ac-
tie deel te nemen moet de selfie uiterlijk 
maandag 22 maart openbaar op Insta-
gram of Twitter geplaatst worden met de 
hashtag #ikraapomdat. 

Tips tijdens het ommetje
Ook tijdens het ommetje moeten de coro-
namaatregelen worden nageleefd. Ga met 
maximaal twee personen de straat op, 
houd afstand en zoek de ruimte op. Ga 

naar een andere plek, als ergens al meer-
dere mensen zijn. Gebruik een stevige tas 
of vuilniszak, draag handschoentjes of ge-
bruik een grijper. Gooi het geraapte 
zwerfafval na het verzamelen thuis bij het 
restafval.

De gemeente organiseert deze actie in sa-
menwerking met de stichting Schoner Hol-
land. Kijk voor meer informatie op 
www.schonerholland.nl. 
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Gratis compost afhalen
Inwoners van de gemeente Koggenland 
kunnen op vrijdag 26 maart van 11.30 
tot 15.30 uur gratis compost afhalen bij 
het gemeentelijk depot in Berkhout. De 
compost kan worden opgehaald met een 
auto met aanhanger. 

Vanwege de coronamaatregelen is het dit 
jaar verplicht om bij de uitgifte van de com-
post in de auto te blijven zitten. Er is een 
tractor met voorlader aanwezig die de 
compost in de aanhanger deponeert. Op 
het terrein is een aparte ruimte ingericht 
waar bezoekers de compost kunnen afdek-
ken met een zeil, zodat zij weer veilig de 
weg op kunnen. Tractoren en vrachtwa-
gens zijn niet toegestaan. De gemeente 
verwacht voldoende compost op voorraad 
te hebben, maar zoals gebruikelijk geldt 
ook dit jaar: op is op. Het gemeentelijk de-
pot is gelegen op de locatie Teding van 
Berkhoutweg 3, tussen Berkhout en de 
provinciale weg N243.

Click & Collect Compost van HVC
De landelijke compostdag gaat dit jaar niet 
door vanwege corona. Om mensen toch te 
bedanken voor het schei-den van groente-, 
fruit- en tuinafval en etensresten organi-
seert HVC op zaterdag 27 maart op onder-
staande locaties een alternatieve compost-
dag: Click & Collect Compost. Een drive-  
through waar inwoners op afspraak com-
post in hun aanhangwagen kunnen laten 
scheppen.

- Koggenrandweg 1, 1775 RD in 
 Middenmeer
- Netwerk 60-62, 1446 SZ in Purmerend

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden 
op de website www.hvcgroep.nl of 
www.compostdag.nl. Vervolgens ontvan-
gen zij een bevestiging met een tijdslot om 
de compost op te halen met een aanhan-
ger. Let op: zonder tijdslot is het niet moge-
lijk om compost op te halen. 

Beloning voor afvalscheiding
Met deze compostactie bedanken HVC en 
de gemeente Koggenland de inwoners 
voor hun inspanningen om afval te schei-
den. Iedere volle groene container die aan 
de weg wordt gezet levert 15 tot 20 kilo 
compost op.  
 
Meer informatie
Voor meer informatie over de gemeentelij-
ke compostactie kunt u contact opnemen 
met de gemeente Koggenland via (0229) 
54 84 00 of via info@koggenland.nl.

In iedere editie van 
het Koggennieuws deelt een 
raadslid een persoonlijke visie of me-
ning met de inwoners van de ge-
meente Koggenland. Deze standpun-
ten of meningen komen niet 
noodzakelijkerwijs overeen met die 
van de gemeenteraad, het college of 
de ambtelijke organisatie van de ge-
meente Koggenland. 

Verkiezingen 

Ze waren niet te missen, de Tweede Ka-
merverkiezingen. De opkomst was zo-
als altijd tijdens de Tweede Kamerver-
kiezingen erg hoog, gelukkig maar.

Volgend jaar maken we ons op voor de 
Gemeenteraadverkiezingen. Hier is de 
opkomst gemiddeld gezien lager 
(59%). Gek, want juist bij die verkiezin-
gen beslis je over wat er in je directe 
leefomgeving plaatsvindt. Er komt nog-
al wat op ons af in Koggenland. De 
energietransitie, woningtekort, de 
jeugdzorg en WMO, bezuinigingen, 
OZB, leefbaarheid in onze dorpen of 
gewoonweg het onkruid op de stoep. 
Iedereen heeft wel een mening over 
wat er in onze gemeente gebeurt. 

Tijdens de gemeenteraadverkiezingen 
heb je de kans om je stem uit te bren-
gen op die partij die jouw belangen het 
beste behartigt. Ik vind het belangrijk 
dat onze gemeenteraad bestaat uit een 
samenstelling die de inwoners van Kog-
genland representeert. Raadsleden, lo-
kaal uit jouw dorp of vriendenkring en 
gelieerd aan de kracht en het netwerk 
van een landelijke partij. Met daarbij de 
juiste verdeling tussen jong/oud en 
vrouw/man. Niet telkens dezelfde per-
sonen die wel weten hoe het moet 
gaan. Doorstroming en vernieuwing 
binnen de gemeenteraad is nodig om 
niet vast te roesten en Koggenland vi-
taal te houden!

Samen met onze leden (de inwoners 
van Koggenland) schrijf ik de komende 
maanden het Koggenlandse VVD-pro-
gramma voor de periode 2022-2026. 
Graag ga ik met iedereen die daarin 
zijn stem wil laten horen het gesprek 
aan om wederom een sterk plan te 
kunnen presenteren voor alle 14 dor-
pen van Koggenland. Neem je contact 
met me op? Praat mee!

De gemeente onderzoekt de fietsroute 
tussen de wijk Buitenplaats in De Goorn 
en het nieuwe kindcentrum in Avenhorn. 
Inwoners van Buitenplaats en omgeving 
kunnen deelnemen aan het verkeerson-
derzoek en op die manier aangeven hoe 
zij de fietsroute ervaren. Met de uitkom-
sten van het onderzoek wil de gemeente 
de route van en naar het kindcentrum 
optimaal inrichten voor fietsers.

Wethouder verkeer Jan Houtenbos licht het 
onderzoek toe: “Veel van onze inwoners – 
jong en oud – maken gebruik van de fiets. 
Daar ben ik blij om. Fietsen is immers ge-
zond, het draagt bij aan de reductie van 
CO2 en het kan erg gezellig zijn om samen 

Onderzoek fietsroutes in De Goorn
naar de nieuwe school te fietsen. Een goe-
de en veilige fietsroute is dan wel belang-
rijk. Daarom vraag ik mensen die in of 
rondom de wijk Buitenplaats wonen, om 
hun mening over de fietsroute met ons de-
len. De fietsers weten zelf namelijk het bes-
te hoe zij de route ervaren. Voor ons is dat 
belangrijke informatie.”

Ervaringen delen
De gemeente doet het onderzoek in sa-
menwerking met onderzoeksbureau Swe-
co. Deelnemen aan het onderzoek kan tot 
en met 31 maart via www.koggenland.nl/
onderzoekfietsroute. Op de website kun-
nen inwoners op een digitale kaart punten 
aangeven die zij als positief ervaren of 

waar zij juist knelpunten signaleren. Ook 
kunnen zij in een opmerkingenveld een 
toelichting geven. 



Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 12 april 2021. De vergadering is online 
te volgen via raad.koggenland.nl.

Welstand
De komende (online) vergadering van de Welstandscommissie vindt plaats op 
25 maart. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Haakman van 
de afdeling Wonen & Ondernemen via telefoonnummer (0229) 54 84 49.

Ondernemersspreekuur 
Wilt u een onderneming starten, uitbreiden, of heeft u als ondernemer andere 
vragen? Iedere woensdag tussen 9.00 en 10.00 uur kunt u terecht bij het online 
ondernemersspreekuur. U kunt zich hiervoor aanmelden via 
www.koggenland.nl/ondernemen.

Collecte      
 21 t/m 27 maart 2021  ReumaNederland
 28 maart t/m 3 april 2021 ZOA

Zorgteam Koggenland   telefoon (0229) 54 83 70
Voor al uw vragen over algemeen maatschappelijk werk, minimavoorzieningen, 
schuldhulpverlening, ouderenvoorzieningen, jeugd en gezin en meer: mail naar 
zorgteam@koggenland.nl of kijk op www.koggenland.nl/zorgteam. 

Meldpunt Koggenland    telefoon (0229) 54 83 00
Voor al uw meldingen over openbare verlichting, wegen, trottoirs, openbaar 
groen, drank- en drugsoverlast en vandalisme. Telefonisch 24 uur per dag bereik-
baar, ook in het weekend. Een melding maken kan ook via www.koggenland.nl/
meldpunt. Voor het melden van een storingen aan huurwoningen van het 
Woningbedrijf kunt u terecht op www.woningbedrijfkoggenland.nl 

Storingen drukriolering   telefoon (0229) 54 34 34

HVC inzamelingen    telefoon (0800) 0700

Gemeentehuis Koggenland
Middenhof 2, 1648 JG De Goorn www.koggenland.nl
Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn  www.twitter.com/koggenland
Telefoon (0229) 54 84 00   www.facebook.com/koggenland
E-Mail info@koggenland.nl 
 
Afspraak maken en telefonische bereikbaarheid
Wij werken alleen op afspraak, ook voor het loket Burgerzaken. 
Zo voorkomen we wachttijden en kunnen wij u beter helpen. Maak een afspraak 
via www.koggenland.nl/afspraak of bel (0229) 54 84 00. Een afspraak maken kan 
binnen onderstaande tijden:
Maandag   09:00 – 16:30 uur
Dinsdag  09:00 - 16:30 uur
Woensdag  09:00 - 16:30 uur
Donderdag  09:00 - 16:30 uur
Vrijdag  09:00 - 12:00 uur

Info en Agenda

Officiële publicaties 

Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt het volgende 
bekend:

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel

2021-HZ-0126 bouwen 18 woningen Spierland, Spierdijk
2021-HZ-0118 bouwen schuur Dorpsweg 7, Hensbroek
2021-HZ-0119 herbouwen garage Oosteinde 13, Berkhout
2021-HZ-0120 vergroten garage Walingsdijk 71, Ursem
2021-HZ-0122 aanbrengen brandwerende  Noordermeer 10A, 
 scheidingswand Zuidermeer
2021-HZ-0127 wijzigen gevel en aanpassing entree Braken 2, Obdam
2021-HZ-0128 plaatsen erfscheiding Het Veer 80, Avenhorn
2021-HZ-0129 bouwen van een dakopbouw op  Boterstraat 22, Obdam
 voor- en achterdakvlak     
2021-HZ-0130 plaatsen van een dakkapel Dokter Bloemstraat 44,
  Spierdijk
2021-HZ-0132 plaatsen van een garage Gemaalweg 4, Hensbroek
2021-HZ-0137 bouwen van opslag/dierverzorgingsruimte Wogmeer 72, Hensbroek
2021-HZ-0138 plaatsen dakkapel Plantersgraaf 6, De Goorn
2021-HZ-0139 plaatsen veranda Schuitenmaker 22, 
  Berkhout
2021-HZ-0140 vervangen oorlogsmonument  Kerkweg 19, Obdam
2021-HZ-0141 verplaatsen uitrit Oosteinde 29, Berkhout
2021-HZ-0142 bouwen stolp woning Kwakelweg 1A, Hensbroek
2021-HZ-0143 verbreden van de oprit De Hunnesloot 17, Obdam
2021-HZ-0146 plaatsen veranda aan bestaande garage Praam 30, Obdam 
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Concept omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2021-HZ-0045 aanpassen / veranderen van de binnen- Burgemeester Kooiman
 ruimte en gevel weg 1, Hensbroek 
Zienswijze: zie www.koggenland.nl/bezwaar
 
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)D21.000077 
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2021-HZ-0014 uitbreiden/vervangen van de dakopbouw Kathoek 17, Avenhorn
2021-HZ-0060 bouwen van een recreatiewoning Kerkweg 9A., 
  Hensbroek(kavel 336)
2021-HZ-0089 bouwen van een recreatiewoning Kerkweg 9A, e 
  Hensbroek(kavel 335)
2021-HZ-0028 verplaatsen van uitrit en plaatsen  Oosteinde 111 te Berkhout
 gaaspanelen 
2021-HZ-0091 vergroten van bestaande opening van  Drechterlandsedijk 3
 de  Keermuur te Ursem
2021-HZ-0008 plaatsen van een beschoeiing Noorddijkerweg 33 A, 
  Ursem
2021-HZ-0079 plaatsen van een schutting Drechterlandsedijk 28, 
  Ursem
2021-HZ-0034 plaatsen van een duiker en keerwand Buitenroede en omgeving,
  Avenhorn
2021-HZ-0081 vervangen van bestaande beschoeiing Oosteinde 108 B, Berkhout
                            en damwanden     
2021-HZ-0097 uitoefenen van bedrijfsactiviteiten Oosteinde 95, Berkhout 
2020-HZ-0676 bouwen van een woning Gouwstraat 2, Spierdijk 
2021-HZ-0108 bouwen van een tuinhuisje met overkapping Bobeldijk 2A, Berkout
2020-HZ-0678 bouwen van een recreatiewoning Kerkweg 9a(nr.440), Hens-
broek 
2021-HZ-0086 realiseren van een B&B Obdammerdijk 11, Obdam
2020-HZ-0673 vervangen raamkozijn voor schuifpui Zuidermeerweg 20B, 
  Zuidermeer
2020-HZ-0670 bouwen van een woning Dorpsvaart 17, De Goorn
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Publicatie besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets, Beetskoogkade 1 in 
Oudendijk
Burgemeester en wethouders van Koggenland maken bekend dat zij hebben besloten 
een  omgevingsvergunning beperkte milieutoets te verlenen voor de inrichting De 
Hertoghoeve gelegen aan Beetskoogkade 1 in Oudendijk. Het betreft het wijzigen 
van een melkrundveehouderij in een inrichting voor het houden van 134 volwassen en 
59 jonge waterbuffels.

Zaaknummer: OD.326979
Datum verzending besluit : 11 maart 2021 

Rechtsbescherming
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, ge-
rekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift in-
dienen bij de gemeente Koggenland, Postbus 21, 1633 ZG in Avenhorn.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:
• uw naam, adres, postcode en woonplaats;
• de datum;
• over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
• de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
• uw handtekening.
U kunt u bezwaar ook digitaal indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD).

Het besluit treedt een dag na de datum van verzending in werking. Het indienen van 
een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Recht-
bank Noord-Holland Noord, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vra-
gen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt het verzoekschrift ook digitaal 
bij de rechtbank indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer infor-
matie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek 
wordt griffierecht geheven.

Informatie/Besluit inzien
Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u een contact opnemen met de Omgevings-
dienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 088 -1021300 
(o.v.v. zaaknummer OD.326979).
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