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Voorwoord

Geacht college,

Voor u ligt het uitvoeringsprogramma 2017. Het vierde uitvoeringsprogramma dat Stichting SAAP 

heeft opgesteld. Terwijl een deel van de projecten uit het plan van 2016 zijn uitgevoerd of nog in 

uitvoering zijn leggen we de projecten voor het uitvoeringsprogramma 2017 voor.  

Het budget dat voor 2017 beschikbaar is, is nog niet in het geheel aangevraagd, maar aangezien 

Stichting SAAP een tijdspad heeft bepaald voor het indienen van projecten en er naar streeft dit 

tijdspad zo goed mogelijk te volgen, worden de tijdig ingediende projecten nu ter goedkeuring 

voorgelegd.

Na goedkeuring van het uitvoeringsprogramma 2017 hebben de tijdig ingediende projecten dan 

ook voldoende tijd voor de uitvoering in het bestemde jaar.

De opgenomen projecten zijn door het Algemeen Bestuur van stichting Saap in de vergadering  

van 24 november jl. goedgekeurd. Tijdens deze vergadering is ook het “banken-project” van LTO 

goedgekeurd, met de aantekening, dat dit project nog wel de nodig onderbouwing/verantwoording 

behoeft voor dat dit kan worden opgenomen. Aangezien deze nog niet zijn ontvangen is dit project  

nu nog niet opgenomen in het definitieve Uitvoeringsprogramma 2017 en kan dit later met  

eventueel andere nagekomen projecten ter goedkeuring worden aangeboden.

De nog in te dienen projecten voor het Uitvoeringprogramma 2017, zullen na goedkeuring door het 

Algemeen Bestuur, op een later tijdstip ter goedkeuring worden voorgelegd.

Gerard te Hennepe

Voorzitter

Stichting SAAP

Correspondentieadres:

Welinkweg 8-A

7122 PL Aalten

Info@stichtingsaap.nl
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Inleiding

Voor het uitvoeringsprogramma 2017 worden zeven projecten ingediend welke door het dagelijks 

bestuur van een positief pré-advies zijn voorzien.

Het “Open monumenten comité” is gevraagd een herziene aanvraag in te dienen, welke een  

concreter, vollediger beeld geeft van het project. Ook aan LTO is gevraagd de door het algemeen 

bestuur goedgekeurd “banken-project” uit te werken en te onderbouwen.

Daarnaast worden nog andere aanvragen verwacht voor het resterende bedrag dat beschikbaar is.

Aan het algemeen bestuur is gevraagd om een definitief bindend advies te geven voor de 

ingediende projecten. Het algemeen bestuur heeft onderstaande projecten positief beoordeeld  

en deze worden daarom nu in het uitvoeringsprogramma 2017 aangeboden aan het college van  

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalten, met het verzoek de aangevraagde  

bijdragen toe te kennen.

In onderstaand overzicht vindt u de projecten met de gevraagde bijdragen

Project gevraagde bijdrage

ooievaarspaal Welskerveen  1.428,-

akkerrandenproject Aalten 2.500,-

akkerrandenproject IJzerlo 1.500,-

akkerrandenproject Lintelo 1.500,-

scholenproject LTO 1.000,-

borden project LTO  1.500,-

boompalen t..v. aanplant (hoogstamfruit) bomen 2.000,-

TOTAAL 11.428,-
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Aanschaffen en plaatsen van een ooievaarsnest 
aan de Welskerveen 1A

Aanvrager: LTO

Gevraagde bijdrage:  . 1.427,80  

Eigenbijdrage: .    423,50 (het plaatsen en onderhoud) 

Uitvoering: 2017 

Samenwerking: De Hoogenkamp i.o. de familie Veldhuis 

Toelichting

De Ooievaar heeft op het randje van uitsterven gestaan in ons land. Momenteel gaat het goed met 

de Ooievaar en breidt de soort zich uit vanuit de kerngebieden naar niet bezette gebieden in Ne-

derland. De afgelopen jaren hingen met enige regelmaat solitaire- en paartjes Ooievaren rond in de 

Zuidoost-Achterhoek, waaronder in Aalten. Maar tot nestelen is het nog niet gekomen. Begin vorige 

eeuw was de Ooievaar een normale broedvogel in de Zuidoost-Achterhoek. 

De familie Veldhuis doet een aanvraag voor een bijdrage 

voor het aanschaffen en plaatsen van een ooievaarsnest 

aan de Welskerveen 1A, 7095CD  te De Heurne (zie pijl). 

Het ooievaarsnest (zie pijl)  is dan goed te zien zowel vanaf 

de Welskerveen maar ook vanaf het Ovinkveld (fietspad).

Voor de uitvoering heeft de familie een offerte opgevraagd bij De Hoogenkamp uit Wageningen

Aanschaf (en plaatsing) volledige nestpaal met kunstnest.

Plaatsing nieuwe nestkom op bestaande nestpaal aan de Welskerveen 1A te De Heurne.

Volledige paal, schoren en nest € 1500 (incl. transport naar De Heurne).

Het plaatsen en het onderhoud neemt de familie Veldhuis  voor haar rekening.

Relevantie met LOP

Het plaatsen en herstel van een nestpaal is een soortgerichte 

maatregel en past binnen de doelstelling van het LOP. 

Advies Dagelijks bestuur

Positief. Ooievaars hebben een hoge aaibaarheidsfactor en 

zijn ambassadeurs voor natuur- en vogelbescherming. 

                                                                                                                                                                                     
                                                             

             
                                              
 
                                                                     
                                                                      
                                                                                                    

                                                                 
 

        
W  W  W  .  O  O  I  E  V  A  A  R  S  N  E  S  T  E  N  .  N  L 

    
Basisnest  
Buigen, lassen, geverfd zwart, diameter is 135 centimeter, passend gemaakt 
voor de paal  bevestigt met rvs hout draad bouten ,ingevlochten met wilgentenen. 
 afgewerkt met nest materiaal  
   
Paal  
Douglashout, geschild,10 mtr Onderste stuk gebrand en behandeld met  verduurzaam middel 
 
Transport laden/lossen 
Wageningen naar  Heurne 
 
Benodigdheden  
3 schoorpalen 6mtr  geschild douglas passend gezaagd, 3 steunpalen , 3 steun ijzers, 3 tegels,                                 
r.v.s. houtdraad bouten,                                                                                                                     
   
 
Plaatsen      
Incl kraanhuur incl arbeid ,gat boren van 180 cm diep. Mits de plaats onder normale  
omstandigheden bereikbaar is voor een mobiele kraan.Eventuele rijplaten worden door berekend   
 
 

    
 
 Levering in onderling overleg :   
  
                

                       
                                                                                    

    
                                                                

Voor akkoord: 
 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………. 
 
Datum: ……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Handtekening: ……………………………………………………………………….. 
 
Betaling:Betaling:Betaling:Betaling: betaling  contant of middels een eenmalige machtiging bij levering geschieden tenzij anders in 
onderling overleg en/of vermeld op de offerte  
Onderhoud van de nesten: Onderhoud van de nesten: Onderhoud van de nesten: Onderhoud van de nesten: Het is aanbevolen om 1x per 2 jaar op maaiveldhoogte de paal  in te smeren met 
een verduurzaam middel. 
Ondergrond: Ondergrond: Ondergrond: Ondergrond: Mocht bij plaatsing blijken dat de grond los en/of zacht is, dan zijn wij genoodzaakt om een stalen 
buis te gebruiken als versteviging van het paalgat. De kosten à  €92.00 per paalgat berekenen wij door aan de 
opdrachtgever. Op stevige gronden zoals kleigrond, vaste zandgrond is dit normaliter niet van toepassing. 
Opdrachtgever is verantwoordelijk om aan opdrachtnemer voorafgaand aan de plaatsing eventueel aanwezige 
kabels en/of leidingen in de ondergrond door te geven. Schade voorvloeiend uit de plaatsing komen voor 
rekening van opdrachtgever. De Hoogenkamp adviseert opdrachtgever voorafgaand aan de plaatsing een 
klicmelding te doen via: www.klic.nl 

 , 
 
 
Totaal netto:    
Btw 21% 
  
Totaal:                 €€€€        1681,901681,901681,901681,90 

                        O  F  F  E  R  T  E  
 

Offerte: Ooievaarsnest 
Datum: 17-11-2016 

Offertenummer: 171116 

€ € € € 555575757575,00,00,00,00    
 

€ € € € 285285285285,00,00,00,00    
 
    €€€€        180180180180,00,00,00,00    
 

    € € € € 350,00350,00350,00350,00        

            €€€€        1111390390390390,00,00,00,00    
            € € € €             291,90291,90291,90291,90    
241,50   241,50   241,50   241,50   

€ € € €     140140140140,00,00,00,00 
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Akkerrandenproject Aalten 

Aanvrager: Werkgroep akkerranden Aalten  

Gevraagde bijdrage:  . 2.500  

Eigenbijdrage: Werkgroep 

 Organisatie en werven deelnemers, fietstochten,

                                             Voorlichtingsbijeenkomsten, o.a. op scholen. 

 Door deelnemers: Beschikbaar stellen grond bewerking, 

 zaaibed maken, Inzaaien.

Uitvoering: 2017 

Samenwerking: Grondeigenaren/gebruikers, In werkgroep: Bijenvereniging,  

 WBE Aalten V.V.V.,  LTO, IVN, Bevlogen natuur minnende burgers.

Toelichting

De werkgroep Akkerranden Aalten zaait elk jaar voor +/- . 2000,00 ( = 2 Ha) aan bloemenranden in. 

Aankoop van zaad  . 500,00.

De randen liggen zo veel mogelijk aan wegen en fietspaden die voor recreanten en toeristen  

zichtbaar zijn.

Er worden fietsroutes uitgezet waarlangs bloemenranden worden uitgezaaid.

Op die manier willen we zoveel mogelijk mensen stimuleren om zelf ook mee te doen om een 

perceel in te zaaien met een wildbloemenmengsel, om op die manier de biodiversiteit te vergroten. 

Met name vlinders, bijen en insecten, maar ook veel vogels profiteren hiervan.

Daarnaast wordt het landschap veel bloemrijker en wordt het publiek meer bewust van de  

mogelijkheden om ook een bijdrage aan de natuur te geven.

Uitvoering:

Organiseren bijeenkomsten, een stand opzetten bij diverse beurzen voor voorlichting en  

informatie en het verstrekken van proefzakjes met  zaad voor een aantal m2, om mensen te  

motiveren mee te doen.

Uitzetten fietstocht langs de akkerranden, samen met de VVV. 

Bijdrage aan de opening van de fietstocht aan het begin van de bloeiperiode, +/- eind juni.

Organiseren fietstocht langs de akkerranden voor de deelnemers, voor uitwisselen kennis en 

ervaringen met grond en zaadmengsel, en tijdstip van zaaien e.d.
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Locatie: In het buitengebied van Aalten. (fietstocht elk jaar in een andere buurtschap.)

Relevantie met LOP

Het aanleggen van bloemrijke randen maakt het landschap aantrekkelijker voor bewoners, 

recreanten en toeristen. Tevens verhoogt het de ecologische kwaliteit vanwege het toenemende 

aanbod aan nectarplanten en dekking/structuur voor kleine zoogdieren, vogels en insecten. 

Advies Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is positief. Tientallen vrijwilligers en grondeigenaren zijn betrokken bij 

dit project. Door dit project wordt duidelijk gemaakt dat bloemrijke, rommelige overhoekjes 

een meerwaarde kunnen hebben voor de natuur en de recreant. 

Akkerrandenproject IJzerlo 

Aanvrager: Ons Aller Belang IJzerlo  

Gevraagde bijdrage:  . 1.500  

Eigenbijdrage: Werkgroep 

 Organisatie en werven deelnemers.

 Gezamenlijke inkoop zaad en verdelen onder de deelnemers

 Indien gewenst door de deelnemers, helpen bij bewerken zaaibed 

 en inzaaien. 

 Door deelnemers: Beschikbaar stellen grond, zaaibed maken en inzaaien.

Uitvoering: 2017 

Samenwerking: Grondeigenaren/gebruikers, de werkgroep Landschap&Recreatie van 

 Ons Aller Belang te IJzerlo en de werkgroep Akkerranden project Aalten.

Toelichting

De werkgroep Landschap & Recreatie van de vereniging Ons Aller Belang in IJzerlo heeft in 2016 

met veel succes meegedaan aan het gemeentelijke akkerrandenproject met inzaai van akkerranden 

en het uitzetten van fietstochten. 

Er werd  ca 12.500 m2 ingezaaid met wildbloemenmengsel.

Er werd  in 2016 . 1.500,00  subsidie toegezegd

(aangevraagd via werkgroep Akkerranden project Aalten).

De randen liggen zo veel mogelijk aan wegen en fietspaden die voor recreanten en toeristen  

zichtbaar zijn.

De aanvraag voor 2017 van . 1.500,00  is om voortzetten project te garanderen en we denken 

dat er in het seizoen 2017 nog meer belangstelling is.

We willen zoveel mogelijk mensen stimuleren om zelf ook mee te doen om een perceel in te  

zaaien met een wildbloemenmengsel en op die manier de biodiversiteit vergroten.  

Met name vlinders, bijen en insecten, verschillende soorten wild, maar ook veel vogels  

profiteren hiervan.

Daarnaast wordt het landschap veel bloemrijker en wordt het publiek meer bewust van de  

mogelijkheden om ook een bijdrage aan de natuur te geven.
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Uitvoering:

Organiseren bijeenkomsten, een stand opzetten bij diverse beurzen voor voorlichting en  

informatie en het verstrekken van proefzakjes met  zaad voor een aantal m2, om mensen te  

motiveren mee te doen.

Uitzetten fietstocht langs de akkerranden, samen met de VVV. 

Bijdrage aan de opening van de fietstocht aan het begin van de bloeiperiode, +/- eind juni.

Organiseren fietstocht langs de akkerranden voor de deelnemers, voor uitwisselen kennis en 

ervaringen met grond en zaadmengsel, en tijdstip van zaaien e.d.

Locatie: In en om kern en buurtschap IJzerlo.

Relevantie met LOP

Het aanleggen van bloemrijke randen maakt het landschap aantrekkelijker voor bewoners, 

recreanten en toeristen. Tevens verhoogt het de ecologische kwaliteit vanwege het toenemende 

aanbod aan nectarplanten en dekking/structuur voor kleine zoogdieren, vogels en insecten. 

Advies Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is positief. De werkgroep Landschap & Recreatie is in 2016 van start gegaan 

met 12.500 m2 ingezaaide randen en verwacht voor 2017 nog meer belangstelling. De werkgroep is 

enthousiast bezig het landschap bloemrijker te maken en geeft hiermee een flinke bijdrage aan de 

natuur. Interessant voor recreanten en toeristen, maar zeker ook voor vogels en insecten.

Akkerlandenproject  Lintelo

Aanvrager: Lintelo’s Belang 

Gevraagde bijdrage:  . 1.500  

Eigenbijdrage: Werkgroep 

 Organisatie en werven deelnemers, fietstochten,

                                              Voorlichtingsbijeenkomsten, o.a. herfstmarkt, info avond

                                              en werving, en basisschool er educatief bij betrekken.

 Door deelnemers: Beschikbaar stellen grond  

 bewerking, zaaibed maken, inzaaien.

Uitvoering: 2017 

Samenwerking: Grondeigenaren/gebruikers, In werkgroep: vertegenwoordigers van  

 Lintelo`s belang. In samenwerking met de akkerrandenwerkgroep.

Toelichting

De werkgroep Akkerranden Aalten zaait elk jaar veel bloemenranden in met wildbloemen-mengsels. 

Buurtschap IJzerlo had hiermee in 2016 veel succes. Als Lintelo’s Belang willen we graag dit voor-

beeld volgen en eenzelfde akkerrandenproject in Lintelo opstarten in 2017.

Er wordt een ook fietsroute uitgezet waarlangs  zo veel mogelijk bloemenranden worden ingezaaid. 

Op die manier willen we zoveel mogelijk mensen stimuleren om zelf ook mee te doen om een 

perceel in te zaaien met een wildbloemenmengsel, om op die manier de biodiversiteit te vergroten. 

Met name vlinders, bijen en insecten, diverse wildsoorten, maar ook veel vogels profiteren hiervan.

Daarnaast wordt het landschap veel bloemrijker en worden inwoners, schoolkinderen en het  

passerende publiek meer bewust van de mogelijkheden om ook een bijdrage aan de natuur  

te geven.

Uitvoering:

Organiseren bijeenkomsten, 

Uitzetten fietstocht langs de akkerranden.. 

Organiseren fietstocht langs de akkerranden met  de deelnemers, voor uitwisselen kennis en  

ervaringen met grond en zaadmengsel, en tijdstip van zaaien e.d.
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Locatie:  In de kern en buitengebied van Lintelo.

Relevantie met LOP

Het aanleggen van bloemrijke randen maakt het landschap aantrekkelijker voor bewoners, 

recreanten en toeristen. Tevens verhoogt het de ecologische kwaliteit vanwege het toenemende 

aanbod aan nectarplanten en dekking/structuur voor kleine zoogdieren, vogels en insecten. 

Advies Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is positief. Na de positieve resultaten voor het landschap, de verrijking  

voor flora en fauna in ook andere buurschappen van de gemeente, staat het dagelijks bestuur  

ook positief tegen over dit initiatief van Lintelo’s Belang. 
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Scholenproject 2017

Aanvrager: LTO Noord Oost Achterhoek, commissie Aalten  

Gevraagde bijdrage:  . 1.000  

Eigenbijdrage: .    950

Uitvoering: 2017 

Samenwerking: Bestuursleden van LTO Oost Achthoek commissie Aalten 

Toelichting

Na het succes van de vorige jaren en de enthousiaste reacties van de leerlingen en leerkrachten   

willen we als LTO Oost Achterhoek afdeling Aalten weer de basisscholen van de gemeente Aalten 

een excursie aanbieden naar een boerderij in de buurt. Er zijn 13 scholen in de gemeente en   

ongeveer 30 klassen (groep 7 en 8). 

Het doel  is om de leerlingen te laten zien dat de melk, vlees en eieren ed. niet uit de supermarkt 

komen, maar van een boerderij en de weg die het gaat voor het in de supermarkt ligt. 

De gevraagde bijdrage is: . 1.000,-

De totale kosten zullen ongeveer zijn:

Vergoeding voor de agrariër . 100.- X 15=                    . 1.500.-

Drankjes/hapjes voor de kinderen per groep . 30.00          . 450.-

totaal   . 1.950,-

We zijn hiervan uitgegaan dat waarschijnlijk de helft van de scholen hiervan gebruik zal maken.  

Vandaar 15 keer een vergoeding voor de agrariër en versnapering voor de kinderen.

Het resterende bedrag dat overblijft na de bijdrage van het SAAP zal door ons zelf worden betaald.

Uitvoering:

najaar van 2017

Locatie:  

bij verschillende boerderijen in Aalten
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Relevantie met LOP

Het buitengebied van Aalten is een agrarisch cultuurlandschap waarin agrariërs wonen en werken.

Besef over de betekenis van de agrarische sector kan leiden tot meer begrip en draagvlak voor  

agrarische ondernemers en behoud van het cultuurlandschap. 

Advies Dagelijks bestuur

Positief. De reden voor herhaling is dat er ieder jaar een nieuwe lichting kinderen in aanmerking 

komt voor deze excursie en op deze manier de kennis over het landschap en de keten 

van voedselproductie inzichtelijk wordt.

Informatie borden voor de PR van de Land- en tuinbouw

Aanvrager: LTO Noord Oost Achterhoek, commissie Aalten  

Gevraagde bijdrage:  . 1.500  

Eigenbijdrage: .    900

Uitvoering: 2017 

Samenwerking: Bestuursleden  LTO Oost Achterhoek commissie Aalten LTO Noord, 

 For farmers  en NZO

Toelichting

Informatieborden voor de verschillende sectoren als PR voor de Land- en Tuinbouw door   

LTO Oost Achterhoek commissie Aalten.

Omdat goede PR voor de landbouw erg belangrijk is, willen we onze leden hierbij betrekken.  

Door informatieborden voor de verschillende agrarische sectoren. Deze kunnen dan op de bedrijven 

van de leden worden opgehangen, zodat de consument/toerist hier informatie kan vinden over de 

sector waarin het desbetreffende bedrijf actief is.

De  Nederlandse Land- en Tuinbouw is één van de belangrijkste funderingspalen die de economie 

overeind houdt. O.a. door het grote aandeel in het exporteren van de prachtige producten, waar wij 

als agrariërs het beginpunt van zijn . Maar ook zeker door de vele banen die voortkomen vanuit de 

land- en tuinbouw; de agrariër zelf, maar ook de loonwerker, de accountant, de mensen die werken 

in de brokkenfabriek, de vervoerder en ga zo maar door. De agrarische sector is dus heel belang-

rijk voor de Nederlandse economie, en dus voor Aalten en omstreken. Maar het blijft belangrijk (of 

wordt zelfs steeds belangrijker) dat we als agrariër “open zijn” naar de consument/toerist. Men wil 

steeds meer weten waar het eten vandaan komt, hoe het geproduceerd wordt en als leverancier 

willen we door middel van de informatieborden openheid tonen.

De borden zullen gemaakt worden van trespa, zodat ze buiten kunnen worden opgehangen. De 

informatie die er op komt zal per sector verschillen. 

Wij verwachten dat we van de leden in totaal een aanvraag krijgen van 40 borden. 

 (40 borden x . 60,- = . 2.400,-) Mochten er meer aangevraagd worden dan zullen we dat als LTO 

Oost Achterhoek commissie Aalten naast de eigen bijdrage van . 900,00 ook betalen.
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Uitvoering:

In januari 2017 wordt er geïnventariseerd voor hoeveel borden er een aanvraag is,  

in het voorjaar willen we ze aan de leden aanbieden.

Locatie: In het buitengebied van Aalten.  

Excursies en bezoekmogelijkheden op de

verschillende bedrijfen in het buitengebied 

van Aalten.

Relevantie met LOP

Door het plaatsen van deze informatie-

borden kan inzicht worden gegeven in

wat er zich op de verschillende agrarische 

bedrijven afspeelt en wat het verband is 

met het landschap en de natuur.

Advies Dagelijks bestuur

Positief. Door middel van deze borden zal  

het eenvoudiger zijn om de consument,  

de burger, de toerist te informeren over  

wat er zich op het betreffende bedrijf  

afspeelt en wat daarbij komt kijken.

Besef over de betekenis van het agrarische 

sector kan leiden tot meer begrip en  

draagvlak voor agrarische ondernemers  

en behoud van het cultuurlandschap.
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Boompalen in het gebied geplaatst bij (hoogstamfruit)bomen.

Aanvrager: C.V. PAN  

Gevraagde bijdrage:  . 2.000  

Eigenbijdrage: . 28.000

Uitvoering: 2017 

Samenwerking: Gemeente Aalten, grondeigenaren en PAN

Toelichting

De gemeente heeft in samenwerking met de provincie Gelderland een landschapsregeling  

opgesteld. Via deze regeling is o.a. subsidie beschikbaar voor de aanleg van nieuwe landschaps- 

elementen. De PAN inventariseert, stelt de landschapsplannen op, coördineert en voert deze  

plannen uit. Bij de aanleg van (hoogstamfruit)bomen wordt de aanschaf van boompalen echter  

niet gesubsidieerd vanuit deze landschapsregeling. Voor de eerste 2 jaar van de uitvoering van de 

regeling is de Saap gevraagd voor een bijdrage voor de boompalen. Deze aanvraag is gehonoreerd 

en er zijn inmiddels meer dan 330 st. boompalen in het gebied geplaatst bij (hoogstamfruit)bomen. 

De landschapsregeling loopt nog tot december 2017 en er zijn opnieuw verschillende projecten 

aangevraagd. Ook hier zitten weer meerdere (hoogstamfruit)bomen bij. Omdat het budget van de 

vorige aanvraag boompalen op is, willen we graag nog een aanvraag doen voor 330 st. boompalen. 

Dit ook om de verschillende eigenaren/aanvragers dezelfde behandeling te geven.

Uitvoering en locatie:

De landschapsplannen lopen door het hele buitengebied van de gemeente Aalten. Het betreft  

landschappelijke projecten die de komende winter (2016-2017) en de volgende herfst (2017)  

uitgevoerd gaan worden.

Relevantie met LOP

Het LOP richt zich o.a. op versterking van de landschappelijke kwaliteit, o.a. door kennisvergroting 

van streekeigen beplantingstypen en –vormen en het aantrekkelijk maken van het landschap mid-

dels de aanplant van erf- en landschappelijke beplanting. 

Advies Dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur is positief en stelt voor de gevraagde bijdrage toe te kennen. 
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