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REDACTIONEEL
De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan.
Je leest het in de kranten, daarin staat regelmatig nieuws over lokale ontwikkelingen met
betrekking tot de samenstellingen van de verschillende lijsten.
In dit Roaske, de oproep voor de Algemene ledenvergadering van 11 december, waarop de
kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma
worden vastgesteld.
In de aanloop naar deze verkiezingen organi-

VAN DE VOORZITTER
Overvallen
Het risico is groot dat deze kop u op het verkeerde been zet. Ik parkeerde mijn auto op het
parkeerterrein voor een gemeentehuis. Voor
mij liep een fleurig geklede, ik denk uit Ethiopië
of iets dergelijks, dame. Ze strak vrolijk af tegen het grijze harde Noord-Groningse licht. Ze
wou duidelijk wat van me en begon voorzichtig
een praatje. “Koud he!” zei ze. Ik kon dat bevestigen onder het aantrekken van mijn jas
naast mijn auto. Ja, het was fris. De dame had
een enveloppe in haar hand en begon wat te
zeggen wat ik niet helemaal kon volgen. Ze
stak de enveloppe wat onhandig naar mij toe.
Ik zag dat de brief geadresseerd was aan een
mevrouw met een buitenlandse naam en zei:
“ja deze brief is aan u geadresseerd.” Een beetje onzinnig eigenlijk, ze wist dat natuurlijk best
en hield de brief nog steeds uitgestoken in haar
hand. Ik zag in haar ogen een blik van, hoe
moet ik dit nu zeggen? En ik denk dat ze ook
bij mij iets onbegrepens zag. Misschien begrijpt
ze geen Nederlands ging door mij heen, dus
probeerde ik het nog een keer in het Engels.
Nee, nee Nederlands begreep ze prima.
Terwijl ik zat te peinzen wat ze van mij wilde,
maakte ze de nog steeds dichtgeplakte enveloppe open. “Rekening?”, vroeg ze terwijl ze de
brief openvouwde. Nu is voor mij post nogal
privé, maar zij dwong mij in de brief te kijken.
In een eerste blik was het mij duidelijk dat het
geen rekening was. “Nee,” zei ik, “het is geen
rekening.” De opluchting zag ik in haar ogen.
Maar nu ik zo behulpzaam was liet ze me niet
los. Wat dan wel? Bij iets langer doorlezen was
het mij duidelijk, het was een verzoek van een

- Jaap Munniksma
seert onze afdeling een aantal themabijeenkomsten waarbij onderwerpen aan
de orde komen die een blik op de toekomst werpen: wat zijn aandachtspunten,
dilemma’s waar we rekening mee moeten
houden?
Op 13 december staat “wonen” centraal.
Een onderwerp dat ons als sociaaldemocraten altijd na aan het hart ligt.
In dit nummer een tweetal bijdrages om
u alvast in de stemming te brengen.

- Maarten Noordhoff
instelling om een afspraak te maken. De
dame was duidelijk opgelucht dat het
geen rekening was en herhaalde dat zij
bij de instelling een afspraak moest gaan
maken.
Terwijl ik in de vergadering zat ging de
film op het parkeerterrein nog een keer
door mijn hoofd. Op de achtergrond hoorde ik nog half de juffen en de architect
die in de vergadering het hadden over de
kleur van de vloerbedekking; pas toen
viel het muntje dat de kleurrijke dame op
het parkeerterrein de brief niet kon lezen
en mij had uitgekozen om voor haar de
wondere betekenis van de lettertjes te
vertellen.
Laaggeletterdheid noemen we dat en in
ons conceptverkiezingsprogramma staat
daarover een mooie tekst.
Met de overval op het parkeerterrein is de
abstracte beleidstekst opeens menselijk
ingekleurd. Ik zie haar waarschijnlijk
nooit weer, maar wat graag zou ik deze
dame vaker door de bureaucratische letters helpen.
Oh ja, af en toe krijg ik reacties of ik niet
kan stoppen met de afsluiting van mijn
blogs. Mijn antwoord is daarop dat ik naar
analogie met de romeinse senator Cato
deze afsluiting zal weghalen als de verplichte winkelsluiting op zondag is opgeheven.
Dus, zondagmiddag toch weer naar Gorredijk gereden om boodschappen in te
slaan: het blijft jammer dat dit in Drachten nog niet kan!
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BELEIDSPLAN 2018 - 2021
Trees Flapper kijkt tevreden terug op een
succesvol optreden tijdens het debat Beleidsplan 2018—2021.
Twee ingediende moties “Aanmelden gemeente Smallingerland voor experiment legale wietteelt” en “Geen gaswinning in
Smallingerland”, zijn met ruime meerderheid aangenomen.
Het belang om echt in actie te komen met
duurzaamheid heeft ze goed naar voren weten te brengen. Een motie uit december
2015 waarin financiële middelen beschikbaar zijn gesteld om initiatieven rondom het
oprichten van coöperaties is geregeld, was
bij de wethouder niet meer bekend. Die
staat nu in ieder geval op zijn netvlies.
Teleurstelling viel haar ten deel toen het
college geen antwoord had op de nog niet
uitgevoerde motie uit 2014. Deze motie riep
op om een experiment te starten met een
andere manier van financiering van zorg
door maatschappelijk aanbesteden. De PvdA
fractie gaat er vanuit dat met de uitvoering
van deze motie nog voor de verkiezingen
gestart wordt.
Haar volledige bijdrage kunt u hieronder lezen.
Geachte aanwezigen, collega-raadsleden,
Voorzitter,
Voor ons ligt een keurig beleidsplan 2018 –
2021 want het huishoudboekje is op orde na
alarmerende berichten in 2016.
De PvdA herhaalt de oproep, zet in op innovatie in het sociaal domein en zet daar de
opgebouwde reserves voor in.
Wij zien dat er bewegingen zijn in de richting van integraal werken, preventie en cliëntgericht werken. Echter, we zien ook de
bureaucratie, de schotten tussen gebiedsteam en Wmo-loket en de productiegerichte aanbesteding.
Wonen
De maatschappelijke en sociale problematiek in onze gemeente is bekend; 15% laaggeletterden, hoge werkloosheid en een hoog
aantal mensen die afhankelijk zijn van een
uitkering.

- Trees Flapper
De PvdA vraagt opnieuw aandacht om de ontwikkelingen op de woningmarkt en de toekomstige woonbehoefte in kaart te brengen.
Het opstarten van nieuwe (ecologische)
woonconcepten, in samenspraak met de inwoners, woningcorporatie en mogelijk ook
andere bouwbedrijven is nodig.
Dit gaat niet alleen over wonen met zorg, dit
gaat ook over flexibel bouwen, betaalbaar
wonen –niet alleen huur-, maar ook de energielasten -. Het gaat om ondersteuning op
wijkniveau, omdat meer mensen met een beperking en ouderen zelfstandig blijven wonen.
De PvdA is van mening dat er met meer creativiteit, ondernemerschap en meebewegen
met dorpsinitiatieven gewerkt moet worden
aan een duurzaam leef- en woonklimaat.
Duurzaamheid
In de afgelopen jaren is de Routekaart Duurzaam Smallingerland ontwikkeld.
Het is echter 5 voor 12, of wellicht 5 over 12.
De urgentie om de gevolgen van de klimaatveranderingen te stoppen is bij velen echter
nog niet doorgedrongen.
We zouden dus alle aandacht moeten vestigen op het goed omgaan met onze aarde, flora, fauna, insecten en duurzame energiebronnen. En juist nu worden we geconfronteerd
met een alomvattend seismisch onderzoek
door Vermilion.
In uw brief van 19 juli hebt u aangegeven na
de zomer bij de Raad terug te komen hoe
verder om te gaan met het voorbereidingsbesluit. Kunt u aangeven op welke termijn we
dit tegemoet kunnen zien?
Tevens dienen we een motie in om geen gaswinning toe te staan in onze gemeente. Een
toelichting volgt.
De PvdA constateert tegelijkertijd dat er inwoners zijn met prachtige initiatieven. College, denk in mogelijkheden, zodat deze inwoners hun plan tot uitvoer kunnen brengen.
De aangenomen motie Duurzame energiebronnen, 1 december 2015 kan prominent
onder de aandacht gebracht worden.
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Vervolg: Beleidsplan 2018 - 2021
Arbeidsmarkt
Ook op het terrein arbeidsmarkt blijft er nog
genoeg te doen. De aansluiting onderwijs en
arbeidsmarkt is een terugkerend thema en
het wachten is nu op nieuw O3-beleid. We
zien de noodzaak tot vernieuwing en betreuren tegelijkertijd de stilstand.
Door de afbouw van de sociale werkvoorziening, de verschillende opvattingen over de
toekomst van Caparis, weten we niet welke
maatregelen getroffen gaan worden om ook
mensen met een arbeidshandicap waardevol
werk te bieden.
De PvdA motie om alphahulpen in dienst te
nemen wordt per 1 juli 2018 geëffectueerd.
De alphahulpen komen vanaf die datum in
dienst van de thuiszorgorganisaties. De PvdA
is blij dat de huishoudelijke hulp nu onder
goed werkgeverschap en met goede arbeidsvoorwaarden uitgevoerd gaat worden.
Leefomgeving
In 2014 heeft de PvdA samen met GL een
amendement ingediend voor een bezuiniging
van € 40.000 op de leefomgeving door het
opstarten van projecten in wijken en dorpen
met de inwoners. In de concernrapportage is
deze bezuiniging geschrapt. De PvdA vindt

DE FINANCIËLE POSITIE VAN DE GEMEENTE
In de raad van dinsdag 7 november is het Beleidsplan voor de jaren 2018 t/m 2021 vastgesteld. Het beleidsplan is de begroting van de gemeente. Hierin staan de diverse beleidsdoelen,
wat wil de gemeente realiseren in de komende
jaren, welk doel moet worden bereikt en hoe wil
de gemeente dat bereiken. Daarnaast worden de
verwachte inkomsten en uitgaven voor de komende jaren vastgesteld.
In het beleidsplan geeft de gemeente ook een
beeld van de financiële positie. De financiële positie is nog steeds erg goed. De gemeente voert
een gezond financieel beleid. Dit is mee te danken
aan het feit dat de Partij van de Arbeid al jarenlang de wethouder met de portefeuille financiën
levert. De PvdA staat namelijk voor een gezond
huishoudboekje.
Er hoeft in de jaren waar het beleidsplan betrekking op heeft niet bezuinigd te worden. Dit was in

het onbegrijpelijk dat het niet gelukt is om
met inwoners te komen tot eigenaarschap
voor onderhoud van de leefomgeving. Het
gaat om een gebalanceerd samenspel tussen inwoners en overheid.
Tevens lezen we dat er middelen beschikbaar gesteld moeten worden om het onderhoud van de leefomgeving en de kapitaalgoederen op orde te krijgen.
De benodigde inzet is in dit beleidsplan op
PM gezet; terwijl het gaat om aanzienlijke
bedragen.
De PvdA vindt het niet passen binnen het
kader financieel gezond beleid om deze rekening door te schuiven naar het volgend
college.
Tot slot
De door de PvdA ingediende motie in 2014
welke oproept tot een experiment populatiebekostiging is tot op heden niet uitgevoerd.
Met deze motie hebben we een innovatie
gericht op eigenaarschap, ontschotting en
maatwerk willen initiëren.
De PvdA juicht het dan ook toe dat de motie
nog in deze collegeperiode opgestart wordt.
De PvdA wenst ons allen nog 5 actieve en
vruchtbare maanden toe.

- Jan van der Schaaf
het vorige beleidsplan wel verwacht, maar onder
andere door een hogere uitkering van het rijk,
het gemeentefonds, hoeft dat dus niet. De gemeente verwacht over 2018 zelfs een positief
resultaat van bijna € 2 miljoen.
Hoe kan het dat de uitkering uit het gemeentefonds nu stijgt? Dit komt omdat verwacht wordt
dat de uitgaven van het rijk zullen toenemen. De
toename van de uitgaven van het rijk wordt namelijk via een bepaalde verdeelsleutel doorberekend aan de gemeenten. Als de uitgaven van het
rijk dalen geldt het omgekeerde (samen de trap
op en de trap af).
Conclusie is dat de financiële positie van de gemeente goed is, het verwachte resultaat is positief, de algemene reserve is op niveau, alle voorzienbare risico’s kunnen financieel afgedekt worden. De financiële toekomst ziet er goed uit.

Pagina 5

AFSCHEID VAN NIESKE KETELAAR
“Onder Nieske is Smallingerland mooier geworden.”
Deze woorden sprak Cees Kuipers bij het
afscheid van Nieske Ketelaar op de ledenvergadering van de PvdA afdeling Smallingerland van 13 november j.l..
Tijdens deze bijeenkomst bedankte de afdeling Smallingerland hun voormalige wethouder Nieske Ketelaar voor haar grote bijdrage in de gemeentepolitiek de afgelopen jaren.
Bijna twintig jaar was Nieske actief in de
lokale politiek. Eerst als raadslid, daarna
fractievoorzitter en vanaf 2006 als wethouder. Vanwege gezondheidsklachten heeft
zij haar functie in de zomer van 2017 als
wethouder beëindigd.
Cees Kuipers refereerde aan de grote bijdrage die Nieske heeft geleverd voor Smallingerland:
– De 13 dorpen liggen er prachtig bij;
– Goede sportvoorzieningen verspreid over
de gehele gemeente;
– De renovaties van de wijken de Bouwen
en de Venen;
– De verbouw van de Lawei;
– De Peinder Mieden;
– Een impuls voor het Drachtster Museum.

In de raad werd Nieske breed geprezen om
haar kennis en inzet. Ook de Smallingerlandse
bevolking wist haar te waarderen, gezien het
grote aantal stemmen dat zij kreeg tijdens de
laatste gemeenteraadsverkiezingen.
Met de woorden “Onder Nieske is Smallingerland mooier geworden”, sloot Cees zijn afscheidswoord.
Als blijk van waardering ontving een ontroerde
Nieske twee boeken als cadeau: De Toekomst
van het Friese landschap en een boek over de
Amsterdamse School. Twee boeken die aansluiten bij haar interesses.
In haar afscheidswoord zei Nieske dat ze vele
mooie jaren heeft gekend in de politiek, maar
dat ze er naar uit keek om weer als “gewone
burger “ deel te kunnen nemen aan het politieke debat.
Een luide en staande ovatie van de aanwezigen
klonk hierna voor haar op.

BELANGRIJKE DATA
11 december

- Afdelingsvergadering in het teken van de a.s. gemeenteraadsverkiezingen

13 december

- Politiek Café
PANELDISCUSSIE “VRIJPLAATSWONEN” SMALLINGERLAND

21 maart

- GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
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DE RECYCLEBARE STAD
Wonen, de mens en zijn omgeving
Met de nieuwe woning- en huisvestingswet is
een belangrijke stap gezet om de sociale huursector weer met beide benen op de grond te
zetten. Wonen is echter meer dan de sociale
huursector. En er is meer aan de hand op de
woningmarkt.
We zullen in een bredere context na moeten
denken over wonen en een woning. De pijlen
zijn gericht op de vergrijzing, krimp in de periferie en (snelle) groei in de verstedelijkte gebieden.
Er is echter veel meer aan de hand:
Ook in krimpgebieden stijgt nog de vraag naar
woningen door de verdunning van de huishoudens en de trek van ouderen naar de grotere
kernen. Na 2030 neemt pas de vraag af.
De bevolkingssamenstelling zal blijvend veranderen, door de vergrijzing, ontgroening, immigratie en statushouders.
De woonwensen zullen echter ook verschuiven.
Gingen ouderen vroeger al naar een verzorgingshuis op 65-jarige leeftijd, nu willen we zolang mogelijk op onszelf wonen en willen we
een ruime kamer, liefst met een kleine tuin,
dichtbij voorzieningen maar ook dichtbij het
netwerk.
Woningcorporaties, particulieren en projectontwikkelaars zetten in op woonzorgappartementen in de grote kernen en steden. Passend, geschikt, verzorgd, het zijn de oude termen die
leiden tot de bekende antwoorden.
Terwijl de vraag, de woonwens, de diversiteit
aan bevolkingsgroepen, de opbouw van wijken
en dorpen om hele andere antwoorden vragen.
Ik doe een eerste aanzet tot de recyclebare
stad. Een stad die opgebouwd is in buurtschappen. Binding tussen mensen en zijn omgeving
gebeurt op buurt- en straatniveau. De buurtschappen zijn niet alleen de woningen, de
buurtschap schept de gezonde omgeving.
De openbare ruimte moet goed zijn, groen, veilig en schoon; in een buurtschap is er ruimte
voor ontmoeting en flexibiliteit in functies van
plekken en gebouwen. Woningen zijn flexibel
en divers.
De buurtschap is duurzaam. Duurzaam niet alleen in energiebron en energieverbruik, ook

- Trees Flapper
duurzaam in gebruikt materiaal, in hergebruik, in flexibiliteit, sociaal en in diversiteit.
Diverse doelgroepen hebben een plek in
de recyclebare stad, de buurtschap. Jongeren die op zichzelf willen wonen, starters, mensen met een flexibel inkomen,
ouderen, gezinnen, statushouders, mensen met een beperking, iedere groep, ieder mens heeft een specifieke woonwens
samenhangend met de levensfase.
Het buurtschap kent flexibiliteit in woningen, in gebouwen. De zeggenschap voor
de buurtschap wordt vorm gegeven in
een coöperatie. Zo is het eigenaarschap
in handen van de mensen zelf.
Tiny housing, meergeneratiewonen,
groepswonen, gezinswonen, het kan allemaal.
Dit concept vraagt wat van de financierbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid.
Met dit concept kunnen nieuwe oplossingen worden gezocht voor woonlasten, betaalbaarheid en financierbaarheid. Dit
concept stuurt op samen leven, op onderlinge hulp, op privacy en er zijn voor de
buurt.
Woningen met een levensduur van 50
jaar passen niet meer bij de diversiteit
van de bevolkingssamenstelling, bij een
leefbare en levendige buurtschap. Woningen hebben een maximale levensduur van
20 jaar. Daarna kunnen ze worden gesloopt, het materiaal wordt hergebruikt of
gaat terug in de kringloop.
Winkels worden woningen, een kantoor,
een ontmoetingsruimte, weer een winkel,
een woning. De omgeving nodigt uit tot
gezond gedrag, biedt ruimte aan groen,
bloemen, volkstuin, bewegen en ontmoeting. De mensen voelen zich eigenaar van
hun woning, hun buurtschap, hun eigen
gezondheid, hun eigen leven.
Utopisch? Wellicht, maar niks doen is
geen optie. De huidige stad, wijk en dorp
past niet meer bij de huidige en toekomstige bevolkingssamenstelling, woonwensen, hypotheekvoorziening en flexibele
arbeid.
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VANAF DE TRIBUNE
Inhoudelijk waren de laatste gemeenteraadsvergaderingen niet het boeiendst, afgezien van de bespreking van het Beleidsplan 2018- 2021, maar daarover kunt u elders in dit Roaske lezen.
Toch waren we een paar ontwikkelingen die
mij prikkelden.
In een eerdere bijdrage schreef ik al over
de stoelendans die er in de raadszaal plaats
vond.
Hoewel ik hier niet als een soort RTL Boulevard mijn column wil vullen met allerlei persoonlijke ontwikkelingen in de raadszaal,
gebeuren er op het personele vlak toch een
aantal opvallende zaken.
Zo verhuisde het VVD raadslid Meine Hofman naar de fractie van Smallingerlands
Belang. Hij was teleurgesteld over zijn plek
die hij bij de VVD kreeg op de nieuwe kandidatenlijst. Uit de krant begreep ik dat hij
eerst bij de ELP had aangeklopt om te zien
of daar nog plek voor hem was. Daar was
de kandidatenlijst al klaar, zodat hij doorschoof naar een volgende partij. Het opvangen van teleurgestelde raadsleden, het
komt regelmatig voor bij lokale partijen. Je
zou de stelling aan kunnen gaan dat lokale
partijen de overloop zijn voor teleurgestelde
raadsleden.

- Jaap Munniksma
Ook bij het CDA vond een verrassende wisseling plaats. De huidige fractieleider stond zijn
plek af aan de nummer 2 van de fractie, Karin van der Velde. Op zich hoeft dat niet verrassend te zijn, maar deze keer leek het erop
dat deze wisseling redelijk onverwacht kwam.
En wat betekent dit voor de koers van het
CDA?
Het CDA, dat vaak twee gezichten kent: soms
het sociale, maar de laatste jaren steeds
meer het christelijk conservatieve vriendje
van de VVD.
Deze raadsperiode zit het CDA in de oppositie
en vind ik het opvallend hoe vaak zij tijdens
discussies partij kiezen voor de ondernemerskant daarin. Vanaf de tribune kon ik goed
zien hoe de CDA fractie met elkaar communiceerde en het viel mij op dat Karin zich hierbij fel roerde.
Landelijk heeft het CDA een conservatieve
koers gekozen, het lijkt erop dat dit nu ook in
de raad gebeurt. Maar ik kan mij vergissen…
Met de aanloop naar de verkiezingen blijf ik
het wel en wee van de raad met een “sociaal
en berokken” hart volgen vanaf de tribune.

UITNODIGING ALV D.D. 11 DECEMBER A.S.
Hierbij nodigt het bestuur van de PvdA, afdeling Smallingerland, u van harte uit voor het
bijwonen van de ledenvergadering:
Maandag 11 december 2017
Brede School de Drait
Flevo 190 Drachten
19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
De avond staat geheel in het teken van de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.
Agenda:
1. Opening
2. Bespreken en vaststellen van het (concept-)verkiezingsprogramma
3. Benoeming kiescommissie
4. Bespreken en vaststellen van de (concept-)kandidatenlijst
5. Procedure benoeming wethouderskandidaat
6. Rondvraag
Het (concept-)verkiezingsprogramma en de (concept-)kandidatenlijst kunt u vinden op onze website: www.pvdasmallingerland.nl .
Wilt u hiervan toch een papieren versie ontvangen, dan kunt u deze aanvragen bij onze secretaresse Froukje Moedt , telefoon 0512-531443 of via de mail: froukjemoedt48@hotmail.com.
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PANELDISCUSSIE “ VRIJPLAATSWONEN” SMALLINGERLAND
Woensdagavond 13 december om 19.30h in de Skammel, Melkkelder 84, Drachten
Denktank Teun! organiseert, onder auspiciën van de PvdA Smallingerland, op woensdagavond 13 december a.s. een forumdiscussie over het zeer brede begrip
“vrijplaatswonen“ in Smallingerland.
Denktank Teun! ( DT! ) is meer dan een jaar bezig geweest met een brede verkenning op
het gebied van wonen.
We worden na jaren van crisis geconfronteerd met een op hol geslagen koopwoningmarkt,
terwijl tegelijkertijd voor starters nauwelijks kansen zijn om aan een betaalbaar huis te komen. Het lijkt erop dat de traditionele middelen niet meer aansluiten bij de dagelijkse werkelijkheid waardoor het systeem vastloopt.
DT! Pleit daarom voor innovatieve ideeën om ruimte te maken binnen de bestaande dwangbuis van regelgeving en financiering van woningbouw.
DT! Presenteert daarvoor meerdere plannen in haar pamflet “vrijplaatswonen“. Deze plannen omvatten de volgende punten die woensdagavond 13 december ter discussie zullen
staan:
1.
Invoeren innovatieve vormen van erfpacht:
Hiermee verbetering van financierbaarheid van woningbouw.
2
Ik Bouw Betaalbaar in Smallingerland:
Nieuwe vormen van financiering woningbouw.
3
Kluswoningen:
Eigen vrijheid voor bewoners die zelf investeren in professioneel gerenoveerde buitenschil.
4
Oprichten Woon coöperatie:
Lot in eigen handen. Coöperatieleden worden eigenaar woning.
5
Lichte stedenbouw:
Locaties voor nieuwe vormen van woningbouw zoals “tiny houses” en “vrijplaats wonen”.
6
Transformeren van winkels in woningen:
Leegstand winkelruimte oplossen met inbouw van woningen.
7
Cultuurverandering:
“ja, mits“ i.p.v. “nee, tenzij”. Vereenvoudigen en versnellen regelgeving.
Panel leden: Riemer Riemersma (bouwer), Lieuwe Koonstra (bouwer), Bindert Kloosterman
(innovatie), Rein de Wolff, Ebe Veerman (Wooncooperatie Jirnsum), Kor Bolhuis (RABO), …
Nienke Woldman (Accolade), Rein de Valk(architect)
Voorzitter paneldiscussie: Maarten Noordhoff (planoloog)
Wie het complete pamflet “vrijplaatswonen” zou willen hebben kan dat aanvragen met een
email naar: reindevalk@gmail.com.

