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GemeenteNieuws

 Besluiten B&W
Het college van B&W komt elke week bij-
een voor besluitvorming over uiteenlo-
pende onderwerpen. De besluiten uit 
deze vergadering worden elke woens-
dagmiddag gepubliceerd en zijn na te le-
zen op haaksbergen.raadsinformatie.nl. 

Heeft  u vragen over GemeenteNieuws? 
Neem dan contact op met de ge-
meente Haaksbergen. Dat kan via 
(053) 573 45 67. Of stuur een mail naar 
communicatie@haaksbergen.nl.

Contact
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“Broekriem moet komende jaren strak aangetrokken blijven”
Foto: Alexander Fianke

Het is de gemeente Haaksbergen gelukt om 2020 met een positief saldo af te sluiten 
van 325.000 euro én tegelijkertijd stappen te zetten naar een robuuste organisatie. 
Vorig jaar werd een financieel herstelplan opgesteld en een start gemaakt met de 
uitvoering ervan. Onder meer door zeer kritisch naar uitgaven en investeringen te 
kijken én door een aantal gunstige ontwikkelingen - bijvoorbeeld in het sociaal do-
mein - komt de gemeente nu op een positief resultaat uit. “Maar de broekriem moet 
de komende jaren strak aangetrokken blijven”, vertelt wethouder Financiën Louis 
Koopman. “We moeten ons blijven houden aan ons herstelplan.”

Eind 2019 stelde de provincie de gemeente 
onder preventief toezicht. “We zijn onmid-
dellijk aan de slag gegaan om een financi-
eel herstelplan te maken”, zegt Koopman. 
Dat plan moet zorgen dat inkomsten en 
uitgaven de komende jaren beter met el-
kaar in de pas lopen. Er moeten in de toe-
komst namelijk weer nieuwe investeringen 
gedaan kunnen worden. Bovendien moet 
de gemeente tegenvallers beter kunnen 
opvangen. Daarvoor dient het zogeheten 
weerstandsvermogen binnen zes jaar weer 
op peil te zijn. 

Inspraakbijeenkomsten
De opgave die de gemeente heeft  is pittig 
en langdurig. Het maken van keuzes was 
en blijft  van belang. Wat doet de gemeen-
te wel, niet, minder of anders? Koopman: 
“Voor het maken van eerste keuzes heeft  
het college van B&W vorig jaar tijdens in-
spraakbijeenkomsten gesproken met 

inwoners en organisaties. Dat heeft  gehol-
pen om in samenwerking met de gemeen-
teraad het herstelplan op te stellen.” 

Verbeterprogramma
Het financieel herstelplan van de gemeen-
te maakt onderdeel uit van een breed 
meerjarig verbeterprogramma. In 2020 is 
daarom geïnvesteerd in het aantrekken 
van personeel. Daarnaast is een onder-
zoek gestart naar mogelijke samenwerking 
van de afdeling bedrijfsvoering met de ge-
meente Hengelo. Daarover volgt binnen 
enkele maanden een definitief besluit.

Corona
Het coronavirus drukt(e) een stevig stem-
pel op het leven van veel inwoners. Een 
pandemie van een dergelijke omvang 
vraagt om sturing door de overheid. De 
gemeente Haaksbergen heeft  inwoners, 
verenigingen en bedrijven geprobeerd 

te helpen door bijvoorbeeld te wijzen op 
steunmaatregelen en door de vele vragen 
te beantwoorden. De gemeente heeft  van 
het Rijk financiële middelen ontvangen om 
verenigingen en instellingen deels te com-

penseren voor financiële schade. Een deel 
van dit geld is nog beschikbaar.

Diverse ontwikkelingen
Afgelopen jaar waren er ook mooie ont-
wikkelingen. Zo werd er bedrijfsgrond ver-
kocht op bedrijventerrein Stepelerveld en 
gingen - in samenwerking met projectont-
wikkelaars - diverse woningbouwprojec-
ten van start. Haaksbergen plukte ook de 
vruchten van de inspanningen die worden 
verricht om inwoners uit de bijstand weer 
aan het werk te helpen door re-integratie 
en begeleiding. Al met al nam daardoor het 
aantal mensen met een bijstandsuitkering 
af. Extra geld was er helaas nodig voor de 
Jeugdzorg. Meer jongeren hadden kostba-
re maatwerkoplossingen nodig. 

Ingeslagen pad
Koopman ziet terug op een turbulent jaar, 
met veel persoonlijk leed voor door corona 
getroff en inwoners en ondernemers. “We 
hebben hen zo goed mogelijk bijgestaan 
en tegelijkertijd ook nog stappen kun-
nen zetten richting een meer robuuste ge-
meente. Op dat ingeslagen pad moeten we 
door”, besluit Koopman.

���������������� ����� ������������ �����

���	����������	���������������������������
���������������������������������	������������
��������	���������������	��

�����������������������

De Week van de Jonge Mantelzorger

Foto: Shutterstock

 Een op de vier jongeren in Nederland is mantelzorger. Deze jonge mantelzorgers 
helpen vaak mee om de boel thuis draaiende te houden, omdat hun vader, moe-
der, broer of zus zorg nodig heeft . Dat levert ze vaak een hoop (kop)zorgen op, maar 
ook missen ze vaak de nodige zorg en aandacht voor zichzelf. Tijdens de Week van 
de Jonge Mantelzorger, van 1 tot en met 7 juni, wordt landelijk aandacht gevraagd 
voor deze jongeren en worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Ook in 
Haaksbergen.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jon-
geren die opgroeien met een ziek of ge-
handicapt familielid. Vaak beseff en jonge 
mantelzorgers en hun omgeving lang niet 
altijd dat zij opgroeien in een situatie die an-
ders is dan anders. Het zorgen lijkt voor hen 
vanzelfsprekend en verloopt vaak vanzelf. 
Toch is het goed om stil te staan bij de ge-
volgen van deze zorgsituatie in het leven van 
een jong persoon. Kun je je nog wel goed ge-
noeg concentreren op school als je zusje in 
het ziekenhuis ligt? Of moet je soms afspra-
ken met vrienden afzeggen, omdat je moe-
der niet alleen thuis kan zijn?

Barbecue voor jonge mantelzorgers
In de Week van de Jonge Mantelzorger or-
ganiseert Skillz jongerenwerk (onderdeel 
van Wijkracht) een gezellige barbecue. “We 
willen jonge mantelzorgers graag iets leuks 
aanbieden in deze tijd”, vertelt jongerenwer-
ker Sara ten Breul. “Met deze barbecue wil-
len we jonge mantelzorgers bij elkaar laten 
komen die hetzelfde meemaken. Zo leren ze 
andere jonge mantelzorgers kennen die hun 
verhaal herkennen en kunnen ze ervaringen 
met elkaar delen.”

Aanmelden
Jonge mantelzorgers tot en met 23 jaar zijn 
van harte welkom. De barbecue is op don-
derdag 3 juni van 16.00 tot 19.00 uur en 
wordt gehouden bij de Theo Scholte-school 

Wilt u advies of ondersteuning bij opvoe-
ding, mantelzorg, vrijwilligerswerk, echt-
scheiding, werkloosheid, schulden of 
eenzaamheid? In de Noaberpoort wer-

ken medewerkers van meerdere organisa-
ties onder één dak samen. Professionals 
die u graag verder helpen. Kijk eens op 
www.noaberpoort.nl.

aan de Van Brakelstraat 3. Uiteraard corona-
proof. Aanmelden kan tot zondag 30 mei, 
via s.tenbreul@wijkracht.nl. Geef dan ook 
meteen dieetwensen door. Na aanmelding 
krijgen de deelnemers een bevestiging en 
meer informatie.

Ondersteuning in Haaksbergen
In Haaksbergen biedt Wijkracht onder-
steuning aan jonge mantelzorgers. Naast 
individuele begeleiding, organiseren zij 
ook verschillende activiteiten. Neem voor 
meer informatie contact op met de Noaber-
poort, via telefoonnummer (053) 573 45 89 
of stuur een mail naar info@noaberpoort.
nl. Of kijk op www.noaberpoort.nl. Op 
www.weekvandejongemantelzorger.nl is 
meer informatie te vinden over de week die 
georganiseerd wordt.
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   Openbare Bekendmakingen

 Kijk voor alle informatie over energiebesparing, aardgasvrij en opwekken van energie op 
www.sterinsamenduurzaam.nl

AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 29 mei kunt u tussen 8.30 en 
11.00 uur oud papier brengen naar De Ka-
meleon, VV Buurse en St. Bonifaciusschool. 

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 29 mei halen De Kameleon 
en de Dr. Ariënsschool oud papier op in 
de inzamelgebieden 2 en 6. Het oud pa-
pier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur in 
dozen of gebundeld neerzetten bij de 
containerverzamelplaats.

ALGEMEEN

INSPRAAK OVER ONTWERPNOTITIE 
ʼREGIONALE SPELREGELS VOOR 
ONTWIKKELINGEN IN HET 
BUITENGEBIED VAN ZUIDWEST-TWENTEʼ
Burgemeester en wethouders hebben op 
18 mei 2021 de ontwerpnotitie ‘’Regiona-
le spelregels voor ontwikkelingen in het 
buitengebied van Zuidwest-Twente’’ vast-
gesteld. Dit betreft  een beleidsnotitie die 

de geldende regelingen voor het buiten-
gebied waaronder rood-voor-rood en VAB 
(vrijkomende agrarische bebouwing) ver-
vangt en is opgesteld in samenwerking 
met de gemeenten Almelo, Borne, Ensche-
de, Hengelo, Hof van Twente en Wierden. 
Vanuit zowel bewoners en bedrijven in het 
buitengebied als adviseurs en gemeenten 
bestaat de wens om een eenduidig beleid 
voor het buitengebied vast te stellen. Met 
onderliggend stuk hebben de genoemde 
gemeenten getracht om het beleid voor 
het buitengebied zo veel mogelijk op el-
kaar af te stemmen. Het ontwerpbeleid ligt 
in de periode van vrijdag 28 mei 2021 tot en 
met donderdag 8 juli 2021 ter inzage bij de 
publieksbalie van het gemeentehuis. Daar-
naast vindt u het ontwerpbeleid op www.
haaksbergen.nl - Inwoners - Vergunningen 
en plannen - Projecten en beleid. Inwo-

ners en belanghebbenden kunnen binnen 
de termijn van terinzagelegging naar keu-
ze schrift elijk of mondeling een reactie ge-
ven op het ontwerp bij burgemeester en 
wethouders. Belanghebbenden die dat 
mondeling willen doen, kunnen hiervoor 
contact opnemen met Björn Weustink. 
Voor meer informatie over het ontwerpbe-
leid kunt u eveneens contact met hem op-
nemen, telefoonnummer (053) 573 45 67.

VERGUNNINGEN EN 
MELDINGEN

ALGEMEEN

Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten, ver-
gunningen of meldingen inzien? Neem dan 
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Nieuwe wet voor verenigingen en stichtingen
Op 1 juli moeten alle verenigingen en stich-
tingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur 
en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze 
wet is bedoeld om bestuur en toezicht van 
verenigingen en stichtingen te verbeteren. 

Zo zijn er regels opgesteld over taken, be-
voegdheden, verplichtingen en aanspra-
kelijkheid. Om verenigingen en stichtingen 
te informeren worden er verschillende bij-
eenkomsten georganiseerd om meer be-

kendheid te geven aan de nieuwe wet én 
wat er allemaal geregeld moet worden. Op 
donderdagavond 3 juni van 19.00 tot 20.15 
uur wordt er een online bijeenkomst geor-
ganiseerd over dit onderwerp. Neem voor 

meer informatie en aanmelden contact op 
met Renalde van Haren, coördinator Vrij-
willigerswerk Haaksbergen. Dat kan per 
mail via r.vanharen@noaberpoort.nl of via 
telefoonnummer (053) 573 45 89.

Wie verdient een lintje?

Foto: B
etty M

orsinkhof

Kent u óók iemand in uw omgeving die een lintje verdient? Iemand die 
iets bijzonders heeft  gedaan, zoals jarenlang mantelzorg of langdurig 
vrijwilligerswerk? Dan kunt u die persoon tot maandag 14 juni aanstaan-
de voordragen voor een koninklijke onderscheiding. Voor welke onder-
scheiding iemand in aanmerking komt, is uiteraard afhankelijk van de 
aard van zijn of haar verdiensten.

Aanvragen voor de Algemene Ge-
legenheid 2022, zoals de jaarlijkse 
lintjesregen off icieel heet, kunnen 
nog tot maandag 14 juni 2021 wor-
den ingediend bij de burgemeester. 
Ook aanvragen voor een bijzondere 
gelegenheid (bijvoorbeeld bij een af-
scheid of jubileum) kunnen worden 
ingediend. Deze moeten vijf maan-

den van tevoren bij de gemeente 
binnen zijn. Meer informatie over ko-
ninklijke onderscheidingen is te vin-
den op www.haaksbergen.nl of op 
www.lintjes.nl. Heeft  u vragen? Dan 
kunt u contact opnemen met An-
gélique Karnebeck (kabinetszaken) 
via a.karnebeck@haaksbergen.nl of 
(053) 573 45 07.
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Wat is de RES 
Twente?
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Isoleer je 
woning

U heeft  vast al in de krant gelezen over de RES Twente. De Regionale Energiestrategie 
(RES) Twente is een van 30 energieregioʼs in Nederland. Samen geven de energie-
regioʼs invulling aan het Klimaatakkoord om onze CO2-uitstoot te verminderen 
naar 49% in 2030 en zelfs naar 0% in 2050. Haaksbergen werkt samen met de an-
dere Twentse gemeenten in de RES Twente.

Gaat u isoleren om uw woning energie-
zuiniger te maken? Dan vallen de ar-
beidskosten voor het aanbrengen van het 
isolatiemateriaal aan vloeren, muren en 
daken bij woningen ouder dan 2 jaar on-
der het 9%-tarief. Voorbeelden van isola-
tiemateriaal zijn:
•  Glaswol
•  Steenwol
•  Piepschuim
•  (Isolatie)glas
•  Polyurethaan (PUR/PIR)

Deuren, kozijnen en riet gelden niet als iso-
latiemateriaal. Naast meer comfort zorgt 
isolatie van uw woning voor een lagere 

Elke gemeente in Twente levert vervol-
gens weer een bijdrage aan de RES Twen-
te. In totaal levert de RES Twente een 
bijdrage van 1500 GWh aan duurzaam 
opgewekte elektriciteit. Haaksbergen 
heeft  ingezet op het bijdragen aan groot-
schalige opwek van 94 GWh per jaar, tot 
2030. Eerst kijken we naar de mogelijkhe-
den om zonnepanelen op grote daken te 

realiseren. De totale opbrengst van groot-
schalig zon op dak in 2030 kan naar 20 
GWh per jaar. Daarnaast willen we 24 GWh 
(ongeveer 30 ha) opwekken via zonnepar-
ken en 50 GWh met windturbines (onge-
veer 5 stuks). Hoe die verdeling er precies 
uit komt te zien weten we nog niet. De in-
vulling is vooral afhankelijk van de initia-
tieven die ontwikkeld worden.

energierekening en een beter energiela-
bel. Er zijn verschillende manieren om 
uw woning te isoleren:
•  Gevelisolatie (denk aan de spouwmu-
ren, buitengevel of binnengevel)

•  Dakisolatie
•  Glasisolatie (dubbelglas, HR++ en 
HR+++)

•  Vloerisolatie
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contact met ons op. Dit kan telefonisch via 
(053) 573 45 67. Voor meer informatie ver-
wijzen wij u naar onze website onder het 
kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.

Zienswijzen indienen
Als er zienswijzen kunnen worden inge-
diend, dan kunt u dat mondeling of schrif-
telijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt 
u indienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders. Postbus 102, 7480 AC 
Haaksbergen. Voor mondelinge zienswij-
ze kunt u een afspraak maken via boven-
staand telefoonnummer.

Bezwaren indienen
Een bezwaarschrift moet schriftelijk ge-
richt worden aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 102, 7480 
AC Haaksbergen. U wordt verzocht bij cor-
respondentie het beschikkingsnummer te 
vermelden, dat achter het adres staat. Het 
is niet mogelijk om een bezwaarschrift per 
e-mail of per fax in te dienen. Door het in-
dienen van een bezwaarschrift wordt de 
werking van de vergunning niet geschorst. 
Daarvoor dient naast het indienen van een 
bezwaarschrift een verzoek om voorlopige 
voorziening (in tweevoud) te worden inge-
diend bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Post-
bus 10067, 8000 GB Zwolle.

Beroep instellen
Door het instellen van beroep wordt de 
werking van de vergunning en de onthef-
fing niet geschorst. Daarvoor dient naast 
het indienen van een beroepschrift een 
verzoek om voorlopige voorziening (in 
tweevoud) te worden ingediend bij de voor-
zieningenrechter. Zowel een beroepschrift 
als een verzoek om voorlopige voorziening 
(in tweevoud) moeten worden ingediend 
bij de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht 
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen 
u er op dat slechts beroep tegen de uitein-
delijke beschikking kan worden ingediend 
als ook een zienswijze is ingebracht tegen 
de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
•  Bouwstraat 18, Z/21/019709, het uit-
breiden van een bedrijfsruimte, aspect 
bouw en milieu (neutraal wijziging), in-
gediend 18 mei 2021

•  Buurserbeek ong., kadastraal be-
kend onder sectie G, nummer 1507, 
Z/21/019681, het realiseren van een 
brug over de Buurserbeek, aspect bouw, 
ingediend 18 mei 2021

•  Groenrijck, kavel 14 (Moatsnieder 
28), Z/21/019724, het bouwen van een 
woonhuis, aspect bouw, ingediend 20 
mei 2021 

•  Hazenweg 5, Z/21/019690, het hande-
len in strijd met regels ruimtelijke or-
dening, aspect handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening, ingediend 
18 mei 2021

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. 
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder 
de kop Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE  
•  Beethovenstraat 45, Z/21/019287, het 
uitbreiden van woonkamer/keuken, as-
pect bouw

•  Broekheurnerweg 94a, Z/21/019370, 
het verbouwen van de woning, aspect 
bouw

•  Moatsnieder 30, Z/21/019337, het bou-
wen van een woning, aspect bouw

•  Oude Rietmolenweg 23, Z/21/019132, 
het restaureren van een boerderij, as-
pect bouw en handelen in strijd met re-
gels ruimtelijke ordening

•  Peddemors 22, Z/21/019466, het plaat-
sen van een dakkapel, aspect bouw

•  Porikweg 13a, Z/21/018763, het bou-
wen van een kapschuur en het vellen 
van 3 eiken, aspect bouw en kappen

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 26 mei 2021. Tegen bovengenoemde 
besluiten kunnen belanghebbenden bin-
nen zes weken na bekendmaking van het 
besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk 
voor de mogelijkheden hiertoe onder de 
kop Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
UITGEBREIDE PROCEDURE  
•  Bretelerveldweg 8-12, voor de activi-
teit het veranderen of veranderen van 
de werking of het in werking hebben van 
een inrichting (revisievergunning, voor 
een agrarisch bedrijf), aspect milieu, in-

gediend 23 oktober 2020.

Met ingang van 27 mei 2021 kan binnen zes 
weken beroep/verzoek om voorlopige voor-
ziening worden ingesteld. Kijk voor de mo-
gelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen. 

MELDING MOBIEL BREKEN BOUW- EN 
SLOOPAFVAL
•  Kinkelerweg 12, Z/21/019701, De mel-
ding heeft betrekking op het breken van 
1500 ton gemengd puin gedurende 1,6 
werkdagen. De werkzaamheden vinden 
plaats in de periode van 24 mei 2021 tot 
en met 27 augustus 2021

 
Tegen deze melding staat geen bezwaar en/
of beroep open.

BESTEMMINGSPLANNEN

OUDE ENSCHEDESEWEG 31
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen maken op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat zij het bestemmingsplan ‘Wij-
zigingsplan Buitengebied Haaksbergen, 
locatie Oude Enschedeseweg 31’ in de ver-
gadering van 18 mei 2021 ongewijzigd heeft 
vastgesteld.

Plangebied
Het plan omvat het slopen van een aange-
bouwd bijgebouw bij de bestaande bedrijfs-
woning, het slopen van een schuur en de 
bestaande bedrijfswoning te verbouwen 
tot bijgebouw. Het bestemmingsvlak wordt 
aan de oostzijde verkleind en aan de zuid-
zijde van vergroot. Per saldo blijft de op-
pervlakte van het bestemmingsvlak gelijk. 
Het aanpassen van het bestemmingsvlak 
maakt het mogelijk om een nieuwe bedrijfs-
woning op het perceel te bouwen. Het iden-
tificatienummer van het bestemmingsplan 
is NL.IMRO.0158.WP1008-0002. 

Ter inzage
Het ongewijzigde vastgestelde bestem-
mingsplan, het vaststellingsbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 28 mei 2021 tot en met 8 juli 2021 voor 
een periode van zes weken voor iedereen 
ter inzage bij de receptie van het gemeente-
huis. Hier vindt u tevens een link naar ruim-
telijkeplannen.nl.

Beroep
Tegen het besluit van de het college van bur-
gemeester en wethouders tot het ongewij-
zigd vaststellen van het bestemmingsplan 
kunnen belanghebbenden gedurende bo-
vengenoemde terinzagetermijn schriftelijk 
beroep instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep 
kan uitsluitend worden ingediend door een 
belanghebbende:
1.  Die tijdig een zienswijze tegen het ont-
werpbestemmingsplan bij de gemeente-
raad kenbaar gemaakt heeft

2.  Die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in 
staat is geweest om een zienswijze tegen 
het ontwerpbestemmingsplan bij de ge-
meenteraad kenbaar te maken

3.  Die bezwaar heeft tegen de wijzigingen 
die ten aanzien van het ontwerpbestem-
mingsplan zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet worden onderte-
kend en bevat in elk geval de naam en adres 
van de indiener, de dagtekening, een om-
schrijving van het besluit waartegen het be-
roep is gericht, een kopie van het besluit en 
de gronden van het beroep (waarom gaat u 
in beroep).

Voorlopige voorziening
Het besluit tot vaststellen van het bestem-
mingsplan treedt na afloop van de be-
roepstermijn in werking. Het instellen van 
beroep schorst de werking van het be-
stemmingsplan niet. Een belanghebben-
de die beroep heeft ingesteld en die van 
mening is dat het bestemmingsplan niet 
in werking zou moeten treden, kan binnen 
de beroepstermijn een verzoek om voorlo-
pige voorziening indienen bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Een verzoek om voorlo-
pige voorziening moet dezelfde gegevens 
bevatten als het beroepschrift. Daarnaast 
moet u aangeven welk spoedeisend be-
lang er is om het bestemmingsplan niet in 
werking te laten treden. Indien gedurende 
de termijn beroep is ingesteld en om een 
voorlopige voorziening is verzocht, treedt 
het bestemmingsplan in werking op het 
moment dat op het verzoek om voorlopige 
voorziening is beslist. Voor zowel het indie-
nen van een beroepschrift als een verzoek 
om voorlopige voorziening zijn griffierech-
ten verschuldigd.


