Rozendaal, 21 januari 2011
Uitgave 2011-02
GEMEENTELIJK NIEUWS

Publicaties
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Aanvragen Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de hierna vermelde aanvraag omgevingsvergunning is ingekomen. Hierop is de reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure van
toepassing.
Tegen deze aanvraag staan geen rechtsmiddelen open. U kunt wel informatie over de aanvraag
krijgen of deze inzien.
Beekhuizenseweg 1

Aanvraag voor de activiteit bouwen
Betreft de wijzigingen op de reeds eerder verleende vergunning. De
wijzigingen hebben betrekking op oa betrekking op de indeling, de
achtergevel en de dakkapellen (ontvangen 13 januari 2011).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Wabo
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht heeft besloten voor de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning de
beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
Rosendaalselaan 25
het geheel vervangen van het bestaande woonhuis (activiteit
Bouwen), ontvangen 2-11-2010).
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 28 februari 2011.
Verleende omgevingsvergunning
de Pinkenberg 1
Betreft een vergunning voor het aanbrengen van een viertal kleeden doucheruimtes in de bestaande loods (activiteit Bouwen).
Verzenddatum: 13 januari 2011
De verleende vergunning en de daarbij behorende stukken liggen gedurende 6 weken ter inzage
in het gemeentehuis te Rozendaal. Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u de stukken
komen inzien. Iedere belanghebbende, die door een van de verleende vergunningen en/of
vrijstellingen rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen, kan na genoemde verzenddatum, binnen
6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 0263843662).
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APV-/KAPVERGUNNINGEN
Verleende vergunningen/ontheffingen
De burgemeester van Rozendaal heeft vergunning verleend aan:
- De Oranjevereniging voor de jaarlijkse Koninginnedagviering op het voorterrein van
Kasteel Rosendael op zaterdag 30 april 2011 (verzenddatum 19 januari 2010).
Bovengenoemde vergunning ligt gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van
Rozendaal. Iedere werkdag tijdens de openingstijden kunt u de stukken komen inzien. Iedere
belanghebbende, die door deze vergunning rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen zes
weken na bovengenoemde verzenddatum (tot en met 2 maart 2011) een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal, Postbus
9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 026-3843661). Tevens kan een voorlopige voorziening
worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.
Aanvragen om vergunning/ontheffing
Er zijn geen aanvragen ingediend.

Gasstoring in Rozendaal
Op 12 januari 2011 werd de gemeente Rozendaal getroffen door een storing in de gastoevoer. De
gehele bebouwde kom heeft tussen 10 uur en plm 23 uur zonder gas gezeten.
Liander heeft al het mogelijke gedaan om de storing op te lossen en heeft medewerkers ingezet
om ter plekke inwoners te instrueren over het afsluiten van de gaskraan. ‘s Avonds zijn de meeste
bewoners bezocht om de aansluiting op de gastoevoer weer te realiseren. Bewoners die niet thuis
waren kregen een kaartje in de bus met het telefoonnummer waarop men zich kon melden om
weer aangesloten te worden.
De burgemeester heeft ’s middags een crisisteam geformeerd met mensen van politie, brandweer,
andere hulpverleningsdiensten, de gemeente en een vertegenwoordiger van Liander om de
ontstane situatie te bespreken. Geconstateerd kon worden dat er wel grote overlast was voor de
inwoners van Rozendaal, maar dat er geen sprake was van gevaar voor de inwoners.
Wel heeft de burgemeester kritiek op de communicatie van Liander, zowel naar de gemeente als
op haar eigen website voor de inwoners. Daarover vindt binnenkort een gesprek plaats met de
directie van Liander om te bewerkstelligen dat bij een eventuele volgende storing, de
communicatie wordt verbeterd.

Informatie over de stortplaats Pinkenberg
Wij hebben op onze website ( www.Rozendaal.nl) een notitie geplaatst betreffende de
gelokaliseerde stortplaats bij de scouting op de Pinkenberg.
Bent u niet in het bezit van een computer, dan kunt u de notitie komen inzien op het
gemeentehuis tijdens openingsuren.
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Keurmerk Veilig wonen
De laatste weken is een aantal van onze inwoners getroffen door woninginbraak.
De politie doet zijn uiterste best om deze zaken op te lossen. Daarbij is het goed dat wij als
gemeenschap alert blijven ten aanzien van de eigen bezittingen en die van onze medebewoners en
verdachte personen en/of situaties direct melden via 112. Tevens is het van belang dat er altijd
aangifte bij de politie wordt gedaan als er iets ontvreemd is. Dat kan op het politiebureau en in
een aantal gevallen ook telefonisch (0900-8844) of via internet. (zie www.politie.nl).
In de preventieve sfeer kunnen we wellicht ook zelf de nodige maatregelen treffen. In dat kader
willen we u wijzen op het Keurmerk veilig wonen (PKVW). Uit politiecijfers blijkt dat het risico
op inbraak in een woning met een Keurmerk aanmerkelijk lager is dan bij een niet gecertificeerde
woning. Via de site www.preventiecertificaat.nl kunt u op zoek gaan naar een PKVW-erkend
bedrijf bij u in de buurt dat uw woning kan opnemen en een overzicht kan geven wat er gebeuren
moet om een keurmerk te verkrijgen.

Bekendmaking Mandaatregeling gemeente Rozendaal
Op 4 januari 2011hebben burgemeester en wethouders van Rozendaal de
mandaatregeling vastgesteld.
Op grond van deze regeling kunnen de gemeentesecretaris en de clusterhoofden van de
gemeente Rozendaal enkele gemeentelijke zaken afhandelen namens burgemeester en
wethouders.
De zaken die dat betreffen zijn opgenomen in een register dat bij de mandaatregeling hoort.
U kunt de mandaatregeling vinden op de website van de gemeente:
www.rozendaal.nl.
Eveneens kan een afschrift van de regeling worden verkregen op het gemeentehuis.

Bekendmaking Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal
2011
Burgemeester en wethouders van Rozendaal hebben op 17 januari 2011 het Besluit
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal 2011 vastgesteld.
Toelichting
Met dit besluit wordt Verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente
Rozendaal 2010, door de raad vastgesteld op 15 december 2009, geconcretiseerd.
De volgende twee punten zijn hierbij vooral van belang:
1. Het uurtarief voor een Persoonsgebonden budget (Pgb) Hulp bij het huishouden wordt
gehandhaafd op hetzelfde niveau als in 2010: € 15,00.
2. Voor de eigen bijdragen voor individuele Wmo-voorzieningen in 2011, worden de landelijk
vastgestelde maximumbedragen overgenomen.
Ter inzage legging
Het Wmo-besluit treedt in werking met ingang van de dag na deze bekendmaking en werkt terug
tot 1 januari 2011.
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Het besluit ligt gedurende zes weken tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis.
Een ieder kan hier op zijn of haar verzoek een afschrift van krijgen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Wmo-consulent bij de gemeente Rheden
of met mevrouw Jansma (tel. 026- 3843664, e: m.jansma @rozendaal.nl).

Commissie- en Raadsvergadering d.d. 1 februari 2011
De raad en de commissie van advies vergaderen op één avond. Om 19.00 uur begint de
commissievergadering. Na afloop van de commissievergadering wordt kort gepauzeerd, waarna
aansluitend de raadsvergadering begint.
De agenda en de raadsvoorstellen liggen voor geïnteresseerden ter inzage bij de balie van
Burgerzaken in het gemeentehuis.
Onderstaand volgen de agenda’s voor de commissie- en voor de raadsvergadering van
1 februari 2011.
Commissievergadering
De commissie vergadert deze maand in drie blokken. Bij elk blok is de aanvangstijd vermeld.
.
___________________________________________________________________________
Blok Algemene Zaken en Financiën
___________________________________________________________________________
Aanvang: 19.00 uur
Agenda:
1.

Opening

2.

Mededelingen / Ingekomen stukken

3.

Notulen van de vergadering van 7 december 2010 (gaan hierbij)
Betreft agendapunten die betrekking hebben op het blok Algemene Zaken en Financiën

4.

Bespreking agendapunten raadsvergadering d.d. 1 februari 2011
Agendapunt 6 : Voorstel tot wijziging van de commissieverordening op het punt van
spreekrecht

5.

Rondvraag

6.

Schorsing
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_____________________________________________________________________
Blok Welzijn, Sociale Zaken, Onderwijs, Cultuur, Recreatie en Sport
___________________________________________________________________________
Aanvang: 19.10 uur
Agenda:
7.

Heropening

8.

Mededelingen / Ingekomen stukken

9.

Verslag van de vergadering van 7 december 2010 (gaat hierbij)
Betreft agendapunten die betrekking hebben op het blok Welzijn, Sociale Zaken c.a.

10.

Agendapunten raadsvergadering d.d. 1 februari 2011:
Agendapunt 10: Voorstel tot vaststellen van de Verordening ruimte- en inrichtingseisen
peuterspeelzalen gemeente Rozendaal 2011
Agendapunt 11: Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Inburgering Rozendaal
2011

11.

Rondvraag

12.
Schorsing
__________________________________________________________________
Blok Volkshuisvesting, RO, Milieu, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer
__________________________________________________________________________
Aanvang: 19.20 uur
Agenda:
13.

Heropening

14.

Mededelingen / Ingekomen stukken

15.

Verslag van de vergadering van 7 december 2010 (gaat hierbij)
Betreft agendapunten die betrekking hebben op het blok Volkshuisvesting, RO, Milieu,
Openbare Werken, Verkeer en Vervoer

16.

Bespreking agendapunten raadsvergadering d.d. 1 februari 2011:
Agendapunt 7: Voorstel tot het voteren van een krediet voor de externe advisering in het
kader van de onderhandelingen met de eigenaar van De Del 10
Agendapunt 8: Voorstel tot vaststellen van het Milieuprogramma 2011
Agendapunt 9: Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Kom 2008,
herziening Ringallee 8

17.

Rondvraag
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18.

Sluiting

Ten aanzien van het spreekrecht bij de commissievergadering geldt het volgende:
De voorzitter stelt toehoorders in de gelegenheid om over een aan de orde zijnd agendapunt
gedurende maximaal 5 minuten per inspreker over het agendapunt vragen te stellen of
opmerkingen te maken. Nadat de commissie in eerste termijn heeft beraadslaagd mag een
inspreker nog maximaal 3 minuten reageren. De voorzitter kan de tijdslimieten bekorten c.q.
uitbreiden.
Raadsvergadering
Aanvang: Na afloop van de commissievergadering.

1. Opening en spreekrecht
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Notulen van de raadsvergadering d.d. 7 december 2010
Voorstel: Notulen ongewijzigd vaststellen
5. Actielijst
6. Voorstel tot wijziging van de commissieverordening op het punt van spreekrecht
Voorstel: Artikel 8 van de Commissieverordening wijzigen
7. Voorstel tot voteren van een krediet voor de externe advisering in het kader van de
onderhandelingen met de eigenaar van De Del 10
Voorstel: een krediet beschikbaar te stellen als voorfinanciering van de kosten voor de
externe advisering in het kader van de onderhandelingen met de eigenaar van De Del 10
8. Voorstel tot vaststellen van het Milieuprogramma 2011
Voorstel: Het Milieuprogramma 2011 vast te stellen
9. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Kom 2008, herziening
Ringallee 8
Voorstel: Vaststellen van het bestemmingsplan Kom 2008, herziening Ringallee 8
10. Voorstel tot vaststellen van de Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen
gemeente Rozendaal 2011
Voorstel: Vast te stellen de Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen
Rozendaal 2011
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11. Voorstel tot vaststellen van de Verordening Inburgering gemeente Rozendaal 2011
Voorstel: Vast te stellen de Verordening Inburgering Rozendaal 2011
12. Comptabiliteit
Voorstel: De conceptwijziging 2011-01 dienovereenkomstig vaststellen
13. Rondvraag
14. Sluiting
Regeling ten aanzien van het spreekrecht:
Na de opening van de vergadering kunnen de aanwezigen het woord voeren over al dan niet
op de agenda vermelde onderwerpen, met uitzondering van de agendapunten betreffende het
doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
De aanwezigen die van het spreekrecht gebruik willen maken melden dit voor de vergadering
bij de griffier. De leden van de raad kunnen slechts het woord voeren over niet op de agenda
vermelde onderwerpen. Het spreekrecht bedraagt maximaal 5 minuten per spreker.

INGEKOMEN PERSBERICHTEN

De rubriek Ingekomen Persberichten is bedoeld voor berichten van plaatselijke verenigingen en
instanties of over activiteiten/ evenementen die in Rozendaal plaatsvinden of die voor inwoners
van Rozendaal nuttig of interessant kunnen zijn. De gemeente Rozendaal behoudt zich het recht
voor berichten niet te plaatsen, wanneer zij niet voldoen aan bovenstaande criteria. De gemeente
Rozendaal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten in de rubriek Ingekomen
Persberichten.
De volgende editie van “In de Roos” verschijnt op vrijdag 4 februari 2011. Berichten voor deze
rubriek dienen uiterlijk op woensdag 2 februari 2011 om 08.00 uur binnen te zijn op
e-mailadres: d.zijnen@rozendaal.nl.

“De jacht van Marais”; Ralph Rousseau in de Oude Jan in Velp
Zaterdag 29 januari geeft Ralph Rousseau Meulenbroeks, viola da gamba, een concert in de Oude Jan
in Velp. Deze veelgevraagde musicus speelt in dit concert het muzikale levensverhaal van de gambist
Marin Marais (1656-1728) en vertelt daar over. Het boeiende programma heeft als titel “de Jacht van
Marais”.
Dit concert begint om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Entree € 8,50 incl. consumptie. De
Oude Jan ligt aan de Kerkstraat 56 in Velp. Reserveren en voorverkoop: Boekhandel Jansen & de
Feijter, tel. 026 / 3628959
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Protestantse Gemeente Rozendaal:
Ontmoetingsmaaltijd op maandag 7 februari.
Er is weer een gemeentemaaltijd op 7 februari van 18.00 – 19.00 uur. Deze keer staat: “Chili con
carne “ op het menu en wordt er weer door onze “eigen ploeg “gekookt. De kosten voor de
maaltijd bedragen euro 7,00 inclusief wijn en koffie/ thee. Graag met gepast geld betalen!
Om 19.30 uur wordt er door een van de twee pastores van Stichting Kruispunt,
Mevr. Elly Smeekens, het een en ander verteld over deze organisatie. Voor de meeste van u is de
naam van deze stichting wel bekend. Zij verzorgen vooral het koken voor dak- en thuisloze
mensen en er is pastorale zorg aanwezig. Onze kerk verzorgt vier maal per jaar, met telkens drie
vrijwilligers, het menu “Rosendael”.
Opgeven voor de gemeentemaaltijd bij de dames: de Boer, tel. 3620690, Koning, tel. 3638625 en
Kruk 3615737. Bij hen ook opgeven indien u vervoer wenst, gaarne met vermelding van uw
telefoonnummer. U kunt zich ook alleen voor de maaltijd opgeven of de lezing apart bijwonen.
Alles is mogelijk, alleen meldt u dit dan bij het opgeven. De deur is open vanaf 17.30 uur.
Koken voor daklozen bij Stichting Kruispunt in Arnhem
Stichting Kruispunt biedt pastorale zorg en opvang aan dak- en thuislozen, vluchtelingen,
drugsverslaafden en anderen aan de rand van de Arnhemse samenleving. Het aantal bezoekers
aan het pand van Kruispunt is ongeveer 35 per dag, 6 dagen per week. Zij worden opgevangen
door een pastor en vrijwilligers. Daarnaast wordt er bijna dagelijks gekookt, vooral door
verschillende kerken uit Arnhem en omgeving en ook door een studenten-vereniging. Als
Protestantse gemeente Rozendaal koken we elk kwartaal met een groepje van 3 of 4 vrijwilligers.
Vooraf doen we de boodschappen voor het Rozendaalse menu aardappelschijfjes om te bakken,
sla met komkommer, eieren, kapucijners, spekjes en een toetje). Op de "kookdag " zijn we vanaf
16.00 uur aanwezig in het pand van Kruispunt en koken daar met grote pannen op een groot
fornuis ons menu voor ongeveer 45-50 personen. Ook de vrijwilligers en de mensen die koken
eten mee. De dak- en thuislozen moeten voor hun maaltijd een klein bedrag betalen aan de
stichting. De diaconie van de gemeente Rozendaal betaalt het eten wat we voor hen koken. Het is
zeer bijzonder om voor deze mensen te koken. De reacties zijn spontaan en hartverwarmend.
Mocht u belangstelling hebben om een keer mee te gaan dan kunt u zich opgeven bij Miep
Dijkhuis tel. 4954437

Kerkbalans 2011: ”De Kerk is van blijvende waarde”
Ieder jaar wordt de actie Kerkbalans gehouden, de landelijke inzamelingsactie ten behoeve van
kerken in Nederland. De kerk neemt in Rozendaal letterlijk en figuurlijk een bijzondere plaats in
en is ook cultureel van grote waarde.
De kerk ontvangt geen financiële steun van de overheid of instanties. Het geld moet dus door de
kerkleden worden opgebracht. Zij zijn al persoonlijk over Kerkbalans benaderd.
U begrijpt dat de kerk niet alleen voor de leden is en ook niet alleen door hen in stand kan
worden gehouden. Ook de bewoners van Rozendaal die de kerk een warm hart toedragen, kunnen
de kerk steunen. Dan houden we het gebouw in stand en kunnen we allerlei activiteiten blijven
ondersteunen, zoals
• concerten en exposities
• ontmoetingsmaaltijden
• pelgrimswandelingen
• de bazaar en de zomerfair
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•
•
•
•
•

lezingen, films, gesprekskringen
ouderensociëteit en ouderengymnastiek
financiële en praktische steun voor ouderen, eenzamen, daklozen en armen in Rozendaal,
Velp en Arnhem.
het keuzevak godsdienst op de Dorpsschool
het werk van het Hospice Rozenheuvel

Als u incidenteel of structureel wilt bijdragen, dan kunt u contact opnemen met de
Kerkrentmeester. Het e-mailadres is jwfeenstra@tele2.nl
Meer informatie over de actie Kerkbalans kunt u vinden op
www.Kerkbalans.nl
Jan Wietze Feenstra,
Kerkrentmeester
www.dekerkvanRozendaal.nl

Een nieuwe online catalogus op de website van de Bibliotheek Veluwezoom
Met ingang van januari 2011 is de digitale catalogus van de Bibliotheek Veluwezoom vervangen
door een gebruiksvriendelijkere versie met meerdere toepassingsmogelijkheden: de Aquabrowser
Library. Dankzij deze nieuwe catalogus ligt het aanbod van alle openbare bibliotheken in
Nederland binnen handbereik van u als gebruiker. Door middel van de Aquabrowser, kunnen
gebruikers op alle denkbare onderwerpen zoeken naar bruikbare informatie. De resultaten die na
het ingeven van een zoekopdracht verschijnen, lopen uiteen van (luister)boeken, dvd’s, krantenen tijdschriftartikelen tot cd’s, en komen voort uit diverse bronnen. Het programma biedt de
gebruiker bovendien de mogelijkheid de zoekopdracht verder te verfijnen, geeft alternatieve
suggesties bij het zoeken naar informatie over een bepaald onderwerp en maakt online reserveren
mogelijk.
Ondanks het feit dat de Aquabrowser zeer gebruikvriendelijk is, staan er op
www.bibliotheekveluwezoom.nl een aantal filmpjes waarin het gebruik van de catalogus wordt
uitgelegd.

De Bibliotheek Veluwezoom doet alle muziek cd’s in de verkoop
Op zaterdag 22 januari zullen in de vestigingen Oosterbeek, Renkum, Velp en Dieren van de
Bibliotheek Veluwezoom haar cd’s in de verkoop doen. De bibliotheek stopt in 2011 met het
aanbieden van cd’s in haar collectie. Vanaf zaterdag 22 januari 2011 om 11.00 uur zal in de
vestigingen Oosterbeek, Renkum, Velp en Dieren een grote verkoop van alle cd’s van de
Bibliotheek Veluwezoom beginnen. Deze verkoop duurt een week waarbij alle cd’s € 2, - kosten
en u per vijf cd’s € 8, - betaalt.
Voor de cd-collectie komen na januari 2011 kleine themacollecties in de plaats die gratis geleend
kunnen worden. Net als eerder kunnen cd’s ook aangevraagd worden via onze catalogus bij
Muziekweb, die meer dan 300.000 cd’s in hun collectie hebben. De kosten voor het aanvragen
via Muziekweb zijn € 3,00.
(www.bibliotheekveluwezoom.nl)
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Gastouders Kinderij krijgen bord aan de deur: erkende gastouder
Op de nieuwjaarsreceptie van de gastouderpvang van Kinderij hebben alle gastouders een bordje
gekregen dat zij bij de deur thuis op kunnen hangen. Hiermee geven zij aan dat zij voldoen aan de
eisen van het landelijk register kinderopvang erkende gastouder. Hierdoor weten ouders dat hun
gastouder voldoet aan alle regels en veilige en vertrouwde opvang biedt aan hun kinderen.
Het gastouderbureau van Kinderij bemiddelt tussen gastouders en ouders die opvang zoeken voor
hun kinderen van 0 tot 13 jaar. De gastouders hebben een opleiding gevolgd die speciaal gericht
is op kinderopvang.
Jaarlijks controleert Kinderij de plaats van de kinderopvang en doet een risico inventarisatie
rondom het huis. Ook wordt minimaal één keer per jaar de opvang van de kinderen geëvalueerd
door Kinderij bij de ouder en de gastouder. Er is regelmatig contact tussen gastouders en het
gastouderbureau door middel van begeleidingsgesprekken. Bovendien zijn er regelmatig thema
avonden voor ouders en gastouders over specifieke onderwerpen zoals voorlezen of
brandwonden.
Doordat de gastouders van Kinderij allemaal geregistreerd zijn hebben ouders recht op
kinderopvangtoeslag via de belastingdienst waardoor de kosten voor kinderopvang netto veel
lager liggen.
Ouders die kiezen voor gastouderopvang voor Kinderij kiezen voor kleinschalige opvang aan
huis door goede gastouders en een professioneel gastouderbureau op de achtergrond.
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