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GemeenteNieuws

Bomen maken plaats voor 
heide in deel Buurserzand

De gemeente, provincie Overijssel en Natuurmonumenten werken samen aan natuurher-
stel in Buurserzand. Tegenover de begraafplaats aan de Waarveldweg worden daarom 
vanaf deze week bomen weggehaald. Dit doen we om verdroging tegen te gaan en om de 
natte heide te versterken en uit te breiden. Kwetsbare dieren en planten, zoals bijvoor-
beeld de levendbarende hagedis, de kamsalamander en de klokjesgentiaan, krijgen zo 
een groter en veiliger leefgebied. De bomen die worden gekapt, worden elders in de pro-
vincie gecompenseerd, als onderdeel van de landelijke bossenstrategie waarin is vastge-
legd dat er de komende tien jaar 37.000 hectare bos bijkomt.

Meer weten? Kijk op www.overijssel.nl/BuurserzandHaaksbergerveen. Of kom langs op het 
inloopuur bij aannemer Baks in het natuurgebied. Dat kan op woensdag in de even weken 
tussen 14.00 en 15.00 uur. Een vertegenwoordiger van Baks is bij de bouwkeet (voor de be-
graafplaats) aanwezig en vertelt graag meer over de herstelwerkzaamheden.

In gesprek over papierschuur

Vraag subsidie aan 
vóór 1 oktober
Elk jaar vragen verenigingen en instellingen verschillende subsidies aan bij de ge-
meente Haaksbergen. Er zijn subsidies mogelijk op het gebied van amateurkunst, 
sport, activiteiten voor jeugd, leefbaarheid en maatschappelijke ondersteuning. 
Subsidieaanvragen voor het jaar 2022 moeten vóór 1 oktober 2021 worden inge-
diend. Aanvragen na 1 oktober kunnen niet in behandeling worden genomen. Kijk 
op www.haaksbergen.nl/subsidies voor meer informatie en de aanvraagformulie-
ren. Mailen kan naar Harm Rexwinkel van de gemeente via hh.rexwinkel@haaks-
bergen.nl. 

De gemeente, basisschool Honesch en de oudercommissie zijn in gesprek over een 
oplossing voor de papierschuur die onlangs in rook is opgegaan. Het schuurtje was 
jarenlang een verzamelpunt voor oud papier in Haaksbergen. De school had hier-
mee een mooie bijverdienste. Helaas brandde de schuur tot de grond toe af. 

“De oudercommissie en vrijwilligers sta-
ken onmiddellijk de handen uit de mou-
wen. Ze zorgden ervoor dat de restanten 
verwijderd werden en niet door de om-
geving zwierven”, aldus wethouder Afval 
Louis Koopman. “Dat is een compliment 
waard! Maar nu het vervolg. Er moet een 

nieuwe opslagruimte komen. Daarover zijn 
we inmiddels in gesprek.” Voorlopig wordt 
er geen oud papier ingezameld bij de Ho-
nesch. Papier kan naar het Afvalbrengpunt 
van Langezaal aan de Industriestraat ge-
bracht worden.

Zaterdag 18 september World Cleanup Day 2021

Help mee met schoonmaakbeurt in Haaksbergen!
Zaterdag 18 september is het zover: World Cleanup Day 2021. Over de hele wereld 
gaan mensen die dag de straat op om hun buurt zwerfafvalvrij te maken. Dat le-
vert een schonere omgeving op. Maar daarnaast is het een krachtig, wereldwijd 
signaal: we zijn zelf verantwoordelijk voor een schone leefomgeving en daar kan 
iedereen aan meehelpen!

In Haaksbergen organiseren twee organi-
saties met elkaar deze opruimdag. IVN en 
CUP doen dat met ondersteuning van de 
gemeente. Help jij ook mee? Samen zwerf-
afval opruimen is een leuke manier om je 
omgeving schoon te maken. En: schoon 

houdt schoon. Want rommel trekt rom-
mel aan. 

Samen aan de slag
De actie is op zaterdag 18 september 
van 9.00 tot 12.00 uur. Er wordt gestart 

 Besluiten B&W
Het college van B&W komt elke week 
bijeen voor besluitvorming over uit-
eenlopende onderwerpen. De be-
sluiten uit deze vergadering worden 
elke woensdagmiddag gepubliceerd 
en zijn na te lezen op haaksbergen.
raadsinformatie.nl. 

Werkzaamheden Werfheegde en Pastoor Wienholtsstraat 
Op maandag 13 september gaat opnieuw de schop de 
grond in aan de Werfheegde en Pastoor Wienholtsstraat. 
Voor de zomervakantie zijn er aanpassingen gedaan aan 
kabels en leidingen. Nu kan gestart worden met de aanleg 
van een regenwaterriool en een nieuwe inrichting van het 
wegdek. Later volgt de finishing touch met vernieuwing 
van het openbaar groen.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de 
overlast zo veel mogelijk te beperken. De oplevering van het 
werk is begin volgend jaar gepland, als de weersomstandig-
heden goed blijven tenminste. Omleidingsroutes worden ter 
plekke aangegeven. Abbink Boekelo Wegenbouw voert de 
werkzaamheden uit, in opdracht van de gemeente. Omwo-
nenden zijn schrift elijk en eerder via een informatieavond 
geïnformeerd.

Meer weten? Zie www.haaksbergen.nl/Werfheegde. 

vanaf de parkeerplaats aan de Mr. Een-
huisstraat, achter de Rabobank. In ver-
schillende groepen gaan we diverse 
parkeerplaatsen, straten en groenstroken 
zwerfafvalvrij maken. Wil je meedoen?
Geef je dan op via afval@haaksbergen.nl. 
Wij zorgen dan voor voldoende afvalgrij-
pers, hesjes en koff ie en thee. Haaksberg-
se collegeleden helpen deze ochtend ook 
een handje mee.

Zelf op pad
Liever alleen of op een ander moment 
aan de slag in je eigen buurt? Dat kan ook! 

Het is dan wel handig om te weten welke 
buurten, straten of bospaden net zijn op-
geruimd. Daarvoor kan de app Helemaal 
Groen gebruikt worden. Deze app is uit-
gevonden door een nette inwoner van de 
gemeente Berkelland en daar een groot 
succes. Inwoners kunnen daarop zien 
welke straten net schoon zijn. Daarom 
ook aan inwoners van Haaksbergen de tip 
om deze app te downloaden! 

Kijk voor meer info ook eens op 
nederlandschoon.nl.
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Na 22 jaar kiest Angélique Karnebeck voor nieuwe uitdaging

“Ik ga Haaksbergen écht wel missen hoor!”

Angelique heeft donderdag 9 september haar laatste werkdag bij de gemeente Haaksbergen.

Angélique Karnebeck. Wie de afgelopen jaren de burgemeester of een wethouder 
wilde spreken, een koninklijke onderscheiding aanvroeg of de nieuwjaarsbijeen-
komst van de gemeente bezocht, heeft hoogstwaarschijnlijk met haar te maken ge-
had. Samen met Ansjelien Aarnink bestiert ze al járen het bestuurssecretariaat van 
de gemeente Haaksbergen. Menig bestuurder heeft ze bijgestaan. Maar niet meer 
voor lang. Want na 22 jaar verlaat Angélique de gemeente. Met een beetje weemoed, 
dat wel.

Na 22 jaar ga je de gemeente Haaksbergen 
verlaten. Wat ga je doen?
“Ik ga een nieuwe uitdaging aan bij woon-
corporatie ProWonen in Borculo. Daar ga 
ik de directeur-bestuurder ondersteunen.”

Wat is er in al die jaren veranderd in de 
gemeente?
“Toen ik begon had ik eens in de week een 
gesprek met de burgemeester. Van Agt was 
dat destijds. Zijn opvolger, Theo Schouten, 
verwachtte van mij een grotere en zelfstan-
dige rol. De jaren daarna kwam er steeds 
meer op mijn pad en door de goede samen-
werking met de burgemeesters die daar-
na mijn pad kruisten, werd ik steeds meer 
een volwaardig ondersteuner en sparring-
partner. Ook de voorbereiding, advisering 
en afwikkeling van de collegevergadering 
maakt de functie uitdagend. Sinds een 
jaar of vijftien ben ik ambtenaar internati-
onale contacten. Dat doe ik óók met veel 
plezier. In deze functie heb ik contact met 
onze partnergemeenten Ahaus en Nagy-
kőrös. Ook werd ik verantwoordelijk voor 
de 4-meiherdenking en de lustrumfeesten 
rondom 5 mei. De gemeente Haaksbergen 
heeft me veel kansen geboden en daar ben 
ik dankbaar voor.”

Wat gaf jou de meeste voldoening?
“Ik vind dat ik de leukste baan had binnen 
onze gemeente. Ik heb zo ontzettend veel 

leuke dingen gedaan! De lintjesregen is ie-
der jaar weer speciaal voor mij. Net als de 
4-meiherdenking, vooral omdat we dit sa-
men met Ahaus doen. Ik heb meegewerkt 
aan allerlei initiatieven uit de samenleving, 
zoals vorig jaar met het comité voor 75 jaar 
vrijheid. Daarvoor hebben we ideeën uit 
de gemeenschap, die geopperd werden 
tijdens inloopavonden, opgenomen in het 
programma. Enkele daarvan hebben we, 
ondanks corona, tóch kunnen uitvoeren. 
Ik heb ervan genoten om dit soort dingen 
samen met andere Haaksbergenaren te 
doen. Echt in verbinding met elkaar. Bin-
nen de gemeentelijke organisatie vond ik 
het ook altijd belangrijk om mensen met 
elkaar in contact te brengen, bijvoorbeeld 
via inspiratiebijeenkomsten of een gezelli-
ge kerstborrel.”

Wat was het absolute hoogtepunt?
“Dat was zonder meer de komst van Konin-
gin Maxima naar Haaksbergen in het voor-
jaar van 2014. Zij kwam voor de opening 
van de groenste fabriek - Uzin Utz - van Ne-
derland. Dat was voor mij echt de kers op 
de taart! De voorbereidingen, de positie-
ve berichtgeving, de ontmoeting. Allemaal 
even bijzonder.”

Waar ben je trots op?
“Dat ik samen met veel vrijwilligers, vaak 
met weinig middelen, leuke projecten heb 

kunnen realiseren waar veel mensen aan 
mee konden doen. Een voorbeeld daarvan 
is de partnerschapsloop tijdens ons part-
nerschapsjubileum met Ahaus. Iedereen 
droeg een steentje bij. De atletiekvereni-
gingen, muziekverenigingen, ondernemers 
en inwoners uit beide plaatsen deden mee 
en maakten het tot een groot succes. Dit 
geldt ook voor de lustrumvieringen rond-
om 5 mei. Samen de schouders eronder, 
dát is Haaksbergen!”

Wat ga je het meest missen?
Verschillende dingen. Natuurlijk de samen-
werking van 17 jaar met mijn collega Ans-
jelien.  Maar ook het werken met en voor 
de burgemeester en wethouders, die ik be-
wonder om hun nooit aflatende inzet voor 
Haaksbergen. En niet te vergeten het war-
me bad van mijn enthousiaste en betrok-
ken collega’s. Maar ook de dynamiek, de 
uitdagingen en de vele externe contacten, 
zoals die met Ahaus. Ik ga Haaksbergen 
écht wel missen hoor!”

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.
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Praktische informatie over wonen, zorg en welzijn

Informatiewijzer 
Haaksbergen
Welke vervoersmogelijkheden zijn er voor mijn 80-jarige moeder? Ik heb moeite met 
lezen en schrijven. Wie helpt mij verder? Welke ontmoetingsactiviteiten zijn er voor 
jongeren en volwassenen in Haaksbergen? Ik wil wel wat vrijwilligerswerk doen, hoe 
pak ik dat aan? Allemaal vragen uit het dagelijkse leven. In Haaksbergen is er één 
online plek waar mensen het antwoord kunnen vinden op deze vragen: www.infor-
matiewijzerhaaksbergen.nl. 

De Informatiewijzer Haaksbergen is een di-
gitale sociale kaart. Op de website staat in-
formatie over verschillende onderwerpen 
waar mensen in het dagelijks leven mee te 
maken kunnen krijgen. Thema’s zoals wo-
nen, gezondheid & zorg, ouder worden, 
vrijwilligerswerk, burenhulp, geldzaken, 
werk, praktische hulp en jeugd en gezin ko-
men in de Informatiewijzer aan bod. De In-

formatiewijzer helpt bij het vinden van de 
antwoorden op vragen. 

Ook voor professionals
De Informatiewijzer Haaksbergen is niet 
alleen voor inwoners van Haaksbergen, 
maar ook voor professionals zoals huisart-
sen, fysiotherapeuten en leerkrachten. Zij 
hebben ook contacten met inwoners en 

Zomer in Haaksbergen groot succes
In de zomervakantie konden Haaksbergse 
volwassenen en jongeren deelnemen aan 
verschillende vakantieactiviteiten. “En dat 
was een groot succes”, vertelt ouderenwer-
ker Ton Harmsen enthousiast. Samen met 
Buurtsportcoach Haaksbergen organiseer-
de hij onder de noemer Zomer in Haaks-
bergen extra activiteiten voor mensen met 

een klein netwerk én ouderen. “Ruim 200 
deelnemers hebben deelgenomen aan de 
activiteiten. Zo konden ze meedoen met 
een les Thai Chi of Stoelyoga, maar was 
er ook bewegen op muziek. Ook de wan-
del- en fietstochten die de buurtsportcoa-
ches organiseerden waren erg populair.” 
Zomer in Haaksbergen werd na vier ge-

zellige weken afgesloten met een bingo in 
De Kappen. “Omdat het zo’n succes was, 
verwachten we dat Zomer in Haaksber-
gen volgend jaar een vervolg krijgt”, geeft 
Harmsen aan. We houden u op de hoogte! 

Het hele jaar door worden verschillende 
(ontmoetings)activiteiten georganiseerd. 

Wilt u hier meer informatie over? Kijk dan 
eens op www.informatiewijzerhaaksber-
gen.nl of neem contact op met Ton Harm-
sen of een van de buurtsportcoaches. Dat 
kan via de Noaberpoort, via telefoonnum-
mer (053) 573 45 89 of stuur een mail naar  
info@noaberpoort.nl. 

krijgen vragen waar ze misschien niet altijd 
zélf het antwoord op hebben. De website 

ondersteunt en verwijst naar de juiste plek 
voor meer informatie en advies.
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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 11 september kunt u tussen 
10.00 en 12.00 uur oud papier brengen 
naar de Paus Joannesschool aan de Ben-
ninkstraat 12.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 11 september halen de Scou-
ting Han Jordaan Groep en Bon Boys oud 
papier op in de inzamelgebieden 4 en 5. 
Het papier graag in dozen of gebundeld 
aanbieden. U kunt ze dan neerzetten bij de 
containerverzamelplaatsen.

VERGUNNINGEN EN 
MELDINGEN

ALGEMEEN

Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten, ver-
gunningen of meldingen inzien? Neem dan 
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. Schrift elijke 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 schrift elijk 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)  
•  Diepenheimseweg, kadastraal be-
kend onder sectie M, nummer 787, 
Z/21/020667, het kappen van 1 salix alba 
en 1 quercus robur, aspect kap, inge-
diend 31 augustus 2021

•  Klaproos 30, Z/21/020691, het plaatsen 

van een dakkapel aan de voorkant, as-
pect bouw, ingediend 3 september 2021

•  Metaalstraat 16, Z/21/020684, het uit-
breiden van een bedrijfshal, aspect 
bouw, ingediend 2 september 2021

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Berktepaalweg 9, Z/21/011831, 
het uitbreiden van een jongveest-
al en een melkstal, aspect bouw en 
gebiedsbescherming

•  Bouwstraat 18, Z/21/019709, het uit-
breiden van een bedrijfsruimte, aspect 
bouw en milieuneutraal veranderen van 
de inrichting

•  Hasseltweg 6, Z/21/020141, het uit-
breiden van de woning, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

•  Kalter 1, Z/21/020518, het plaat-
sen van een tijdelijke tent t.b.v. ver-
koop van slagerijproducten, aspect 
bouw en handelen in strijd met re-
gels ruimtelijke ordening (tijdelijke 
omgevingsvergunning)

•  Klaashuisstraat 57, Z/21/020430, het 
plaatsen van een tijdelijke woning, as-
pect bouw en handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening (tijdelijke 
omgevingsvergunning)

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 
8 september 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.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Höft erveldweg 4, Z/21/020623, 
het aanleggen van een gesloten 

bodemenergiesysteem
•  Textielstraat 20a, Z/21/020682, voor 
het beëindigen van uitgeoefende 
activiteiten

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

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Dressuurwedstrijden Zilveren Ster 
(11, 12, 16, 17, 18, 19 september 2021), 
Z/21/018681, Onlandsweg 2, bekend-
gemaakt 3 september 2021

•  Sint Franciscusviering (3 oktober 2021), 
Z/21/020398, muziekkoepel nabij Schol-
tenhagenweg 36, bekendgemaakt 3 
september 2021

Tegen bovengenoemde besluiten kun-
nen belanghebbenden binnen zes weken 
na bekendmaking van het besluit een be-
zwaarschrift  indienen. Kijk voor de moge-
lijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE 
STANDPLAATSVERGUNNING(EN)
•  Textielstraat 2a, Z/21/020653, verkoop 
van Turkse etenswaar (geldt van 2 janu-
ari 2022 t/m 31 december 2022)

Deze vergunning is bekendgemaakt op 2 
september 2021. Tegen bovengenoemd 
besluit kunnen belanghebbenden bin-
nen zes weken na bekendmaking van het 
besluit een bezwaarschrift  indienen. Kijk 
voor de mogelijkheden hiertoe onder de 
kop Algemeen.

EXPLOITATIEVERGUNNING 
•  Luc’s Burgers, Z/21/019868, bekendge-
maakt op 3 september 2021

Tegen bovengenoemd besluit kunnen 
belanghebbenden binnen zes weken na 
bekendmaking van het besluit een be-
zwaarschrift  indienen. Kijk voor de moge-
lijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

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

Help de buren met duurzamer wonen 

Word slimme 
buur!
Heeft  u uw woning al voorzien van zonnepanelen of isola-
tie? Sinds begin dit jaar kunt u zich als woningeigenaar aan-
melden als slimme buur: een buur die andere buren verder helpt met antwoorden 
op vragen over isolatie, zonnepanelen of energiebesparing. Makkelijk en dichtbij!

In de gemeente Haaksbergen staan al een aantal buren aangemeld als Slimme Buur. 
Maar er zijn veel meer mensen die al een stap hebben gezet richting verduurzaming. Het 
is vaak prettiger als iemand in de buurt kan helpen met antwoorden op vragen of een 
tip van een goede partij die zonnepanelen kan leggen of kan isoleren. Help elkaar dus en 
meld u aan als slimme buur op www.slimmebuur.nl

Comfortabel wonen en een lage energierekening

Alles over isolatie
Wilt u een comfortabeler en gezonder huis? En minder 
energie verspillen? Onderzoek dan eens de mogelijk-
heden om de woning te isoleren! Naast meer comfort 
zorgt dit voor een lagere energierekening en een beter 
energielabel. 

Op www.sterinsamenduurzaam.nl/isolatie hebben we op 
een rij gezet op welke manieren u uw woning kunt isole-
ren. We geven u wat meer informatie over de verschillen-
de vormen van gevelisolatie, vloerisolatie, glasisolatie en 
dakisolatie. Tip: vraag eens rond in uw buurt of iemand 
ervaring heeft  met isolatie. Vaak helpt dat u al een stap 
verder!

Agendaʼs raadscommissies
Volgende week vergaderen de raadscommissies weer digitaal en op afstand. De 
vergaderingen beginnen om 19.30 uur en zijn live te volgen via de website van de 
gemeente.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, 
dan kunt u tot uiterlijk maandag 13 septem-
ber contact opnemen met griff ier Gerrit 
Raaben. Dat kan via mailadres g.raaben@
haaksbergen.nl of telefoonnummer (053) 

573 45 67. De griff ier bespreekt samen met u 
wat de verdere gang van zaken is.

Commissie Samenleving & Bestuur
Op dinsdag 14 september staan onder meer 

de volgende onderwerpen op de agenda: 
•  Behandeling overzicht afspraken raads- 
en commissievergaderingen

•  Vaststellen besluitenlijst van de com-
missievergadering Samenleving en Be-
stuur van 22 juni 2021

Commissie Ruimte
Op woensdag 15 september staan onder 
meer de volgende onderwerpen op de 
agenda:
•  Voorstel tot het vaststellen van het 
bestemmingsplan ʻBuitengebied 

Haaksbergen, partiële herziening Kalk-
ovenweg ongenummerd en Goorse-
straat 243-245’

•  Voorstel tot het beschikbaar stellen 
van een budget voor het slopen van het 
pand aan de Markt 18

•  Behandeling startvoorstel realiseren 
van een vrijstaande woning op het per-
ceel naast de woning Lansinkstraat 63

•  Behandeling startvoorstel erfontwikke-
ling Stegenhoekweg 8

   Openbare Bekendmakingen


