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Motie 16.3 Middelduur voor

wie?

*O- Roept het college op De financiele situatie van Haarlemse huurders in de

middeldure huur (euro 752,33 tot euro 1.007) te onderzoeken met een

representatieve steekproef en om hierbij in ieder geval gebruik te maken van de

expertise van het NIBUD en hierbij minimaal het bruto-inkomen, de woonlasten en

het besteedbaar inkomen in kaart te brengen. Waar nodig lokale interventies voor

deze doelgroep(en) te onderzoeken om de financiele situatie te verbeteren zoals

hulp bij huurprijscheck, gesprek met energiecoach, hulp bij verzoek aan verhuurder

om woning energiezuiniger te maken, een gemeentelijke inkomens- of

woonkostentoeslag of via maatwerk verhuizen van te duur naar een goedkopere

corporatiewoning. Om hierbij belanghebbenden te betrekken zoals

huurders(organisaties), woningcorporaties, ontwikkelaars en sociale partners. De

onderzoekskosten te dekken uit de reserve Wonen, de onderzoeksresultaten en

mogelijke interventies zo snel mogelijk in de commissie Ontwikkeling te agenderen.  

FR 06-04-

2021

29-10-

2021

In afwachting van

cijfers van het Nibud.
09-03-2023

Motie 19.1 Paar woningen

extra op het Kruidplein

*O Verzoekt het college : In overleg met Pre Wonen in de ontwerpfase te bezien of

het mogelijk is extra sociale huurwoningen toe te voegen aan dit project op een

zodanige manier dat de leefbaarheid van de wijk niet nadelig wordt beïnvloed -

bijvoorbeeld door het toevoegen van een extra bouwlaag - en de raad hierover voor

de start van de voorbereidingsfase te informeren.  

FR 17-12-

2020

28-10-

2021

Préwonen wil in Q1

2023 een VO gereed

hebben en delen met 

de gemeente.

Corporatie heeft plan

nog niet gereed 20-

12-2022

09-03-2023
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Motie 13.01 Dreef 40 een

toplocatie voor 50-40-10 PvdA

Draagt het college op Om met de initiatiefnemer te onderzoeken op welke manier

het aandeel woningen in het plan verhoogd kan worden naar tenminste 50% sociale

huur, zonder vertraging van de opleverdatum. Om in gesprek met de initiatiefnemer

en de Haarlemse woningcorporaties te onderzoeken hoe de sociale huurwoningen

na realisatie in eigendom kunnen komen van een woningcorporatie   

FR 22-09-

2022

24-11-

2022

De motie heeft tot

nieuwe

onderhandelingen

met de ontwikkelaar

geleid. Daarom is de

eerdere planning niet 

meer te halen. Doel

is de

onderhandelingen

snel af te ronden en

dan tijdig de motie te

beantwoorden. 20-

12-2022 De

ontwikkelaar heeft

aangegeven graag

aanvullend

onderzoek te doen

naar het deels

afsplitsen van het

pand zodat dit

verkocht kan worden

aan een corporatie.

Hierdoor neemt het

proces nog meer tijd

in beslag.

09-03-2023
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Motie 05 Vraag de

ontwikkelaar om meer eigen

regie D66 CDA VVD

*O- Roept het college op: Uit te werken hoe ontwikkelaars en/of corporaties

processtappen bij ontwikkeling van woon- en werklocaties over kunnen nemen van

de gemeente.  

FR 11-11-

2021

21-09-

2022

Antwoord op de

motie vraagt een

uitgebreid antwoord.

De verwachting is

dat de nieuwe

planning het

mogelijk maakt om

daaraan te voldoen.

er ligt een relatie met

besluitvorming rond

de zones.

16-03-2023 Ter

kennisname

Motie 24.5 Sociale

huurwoonwagen Trots Hlm

FvD BvNL SP

*O- Verzoekt het college: Te onderzoeken of de inzet van sociale huurwoonwagens

ook een oplossing/uitkomst/gewenst is in de gemeente Haarlem en de uitkomsten

te delen met de raad  

FR 29-06-

2022

02-02-

2023

onderzoek neemt

meer tijd in beslag
23-03-2023

Motie 24.6

Woonwagenstandplaatsen SP

Jouw Haarlem Trots Haarlem

*O- Roept daarom het college op: - de vier voorgedragen kansrijke locaties (zoals

genoemd in notitie 2022/586539) verder te onderzoeken, - in overleg met de

organisatie van woonwagenbewoners te onderzoeken of de lijst van potentiele

locaties kan worden aangevuld, - op grond van het behoefte-onderzoek uit 2019 te

streven naar de realisatie van voldoende standplaatsen,  

FR 29-06-

2022

02-02-

2023

maakt deel uit van

het locatieonderzoek

dat iets vertraagt is.,

23-03-2023
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Toezegging wethouder

Roduner te overleggen met

woningcorporaties over

toekomstbestendige

toegankelijkheid/ entree

gebouwen

Toezegging wethouder Roduner te overleggen met woningcorporaties over

toekomstbestendige toegankelijkheid/ entree gebouwen   

FR 17-11-

2022

23-03-

2023
23-03-2023

15.01 Motie Top op top

locatie Vincent van Goghlaan

PvdA AP CDA CU Jouw

Haarlem SP

15.01 Motie Top op top locatie Vincent van Goghlaan PvdA AP CDA CU Jouw

Haarlem SP Verzoekt het college Om Pre Wonen te vragen om te onderzoeken

hoe kansrijk het is om de overblijvende portiekgebouwen aan de Vincent van

Goghlaan op te toppen en/of op te dikken. Om als optoppen en/of opdikken

kansrijk blijkt koppelkansen met de BEA-ontwikkeling volop te benutten, zolang dit

die ontwikkeling niet vertraagt.  

FR 13-10-

2022

23-03-

2023

Pré Wonen heeft

aangegeven nu alle

effort te zetten op de

afspraken/sociaal

plannen Vincent van

Goghlaan en

Beatrixplein. De

verkenning naar top

op top zal daarna

opgestart worden.

06-04-2023

Toezegging Erfpachtbeleid (al

dan niet 10% korting op

koopsom woning)

*O- Wethouder Botter zegt toe in een volgende vergadering o.v.v. de commissie

over het erfpachtbeleid te willen spreken: het al dan niet 10% korting geven op de

koopsom vd woning bij verkoop.

ER 03-03-

2022

19-05-

2022

Nogmaals niet aan

uitwerking

toegekomen. I.o.m.

Kees Mense

(portefeuillemanager)

. op verzoek van

Kees Mense

06-04-2023 Ter

bespreking
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Delen uitkomsten sociaal

plan bij ontwikkeling Prinses

Beatrixplein

*O- Bij de behandeling van agendapunt 6 Vaststellen SPvE Prinses Beatrixplein

zegt wethouder Roduner op verzoek van de Actiepartij toe de uitkomsten van het

sociaal plan met de commissie Ontwikkeling ter kennisname te delen

FR 29-09-

2022

12-01-

2023

Pré Wonen is nog in

gesprek met de

bewoners van de

Vincent van

Goghlaan en Prinses

Beatrixplein

(verwachting medio

april 2023). Naar

verwachting komt dit

in twee fasen ter

kennis name naar de

commissie toe.

Planning afgegeven

door Pré Wonen: 1.

Vincent van

Goghlaan, SPP.

Begin februari

ontvangen alle 9

bewoners het ASP

en SPP met

begeleidende brief.

Daarna volgen er

gesprekken met de 9

bewoners, die staan

gepland eind

februari, begin

maart. Doel: Week

10 aanvraag

stadsvernieuwingsurg

entie. Verwacht 13

april in cie. 2. Voor

het Prinses

Beatrixplein staan

nog een aantal pc-

vergaderingen

gepland in februari 

13-04-2023 Ter

kennisname
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Motie 19.03 Groen en water in

Zuid West

*O- Geeft het college de opdracht om Bij de ontwikkeling van Zuid -West als

richtlijn te hanteren dat de grondoppervlakte van groen en water te samen niet mag

verminderen  

FR 21-11-

2019

05-03-

2020

Omdat hier sprake is

van een monitor

vraagstuk, zal deze

motie niet op korte

termijn kunnen

worden beantwoord

01-05-2023

Motie 19.04 Visie Zuidwest,

goed op weg

*O- verzoekt het college teneinde de Ontwikkelvisie Zuid-West te kunnen

vaststellen: aan de raad zichtbaar te maken welke investeringen er reeds gedaan

worden en welke benodigd zijn om de bereikbaarheid en de ontsluiting van Zuid-

West op hetzelfde niveau te houden dan wel te verbeteren. te borgen in de

ontwikkelstrategie Zuid-West dat de woningbouw in Zuid-West in de pas blijft lopen

met investeringen in bereikbaarheid, leefbaarheid en pu-blieke voorzieningen in

Zuid-West uit te gaan van het vigerend parkeerbeleid, waarbij een aanpas-sing in

de parkeernorm of parkeerregulering als apart raadsbesluit voorgelegd moet

worden van de vaststelling van de stadsbrede ontwikkelstrategie en van

ontwikkelstra-tegie Zuid-West raadsbesluiten te maken Het financiele inzicht van

de raad te verbeteren door in de ontwikkelstrategie Zuid-West een

investeringskader op te nemen te lobbyen bij het Rijk en Provincie voor bijdrage

aan optimale bereikbaarheid van de ontwikkelzone Zuidwest.  

FR 21-11-

2019

05-03-

2020

Omdat hier sprake is

van een monitor

vraagstuk, zal deze

motie niet op korte

termijn kunnen

worden beantwoord

01-05-2023

Motie 19.10 Social huur geen

hekkensluiter

*O- Verzoekt het college om bij de verdere ontwikkeling van Zuid-West er op toe te

zien dat de bouw van sociale huurwoningen gelijk oploopt met de bouw voor de

andere segmenten  

FR 21-11-

2019

12-05-

2021

Commissie niet

akkoord met

afdoening

01-05-2023

Motie 17.01 Actieve gemeente

voor Zuidwest PvdA CDA

GLH D66

*O- Roept het college op Een escalatieladder op te stellen, met daarin mogelijke

maatregelen en fasering wanneer grondeigenaren geen bijdrage leveren aan de

gebiedsontwikkeling en deze te betrekking bij het masterplan Haarlem ZuidWest

Periodiek aan de raad te rapporteren over de voortgang binnen ZuidWest met de

diverse grondeigenaren  

FR 24-03-

2022

29-09-

2022

Motie wordt

meegenomen in

Masterplan Zuidwest

(2020/1219947).

Behandeling in

november.

01-05-2023
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Motie 22.1 Houd rekening met

de grens voor de huurtoeslag

*O- Verzoekt het College van B&W om: Ervoor te zorgen dat bij de verdere

uitwerking van beide projecten, geborgd wordt dat de rekenhuur onder de grens van 

de huurtoeslag blijft door deze afspraken op te nemen in de anterieure

overeenkomsten  

FR 19-12-

2019

12-10-

2021

Nog geen AO met

Being. Ontwikkeling

is vertraagd. AO met

Being schuift iets

naar achteren. AO

Schonenvaert is

klaar. Being wordt

begin komend jaar

verwacht. Anterieure

Overeenkomst (AO)

Schonenvaert is

praktisch gereed. De

motie is besproken

met de betreffende

ontwikkelaars. Het

wachten is echter

nog op de AO van

Being/Schipholpoort.

Deze wordt einde

van dit jaar verwacht.

11-05-2023

Motie 16.02 Toegankelijkheid

is geen voorrecht van een

recht

*O- Draagt het college van B&W op om: Bij de te doorlopen ruimtelijke procedures

en de inrichting van Haarlemmer Stroom rekening te houden met de

toegankelijkheid voor mensen met een handicap   

FR 02-06-

2022

16-02-

2023

Afhandeling van

deze motie hangt

samen met BAZ

Inrichtingsplan

Haarlemmerstroom.

11-05-2023

Toezegging meesturen

Inrichtingsplan SPvE

Sonneborn

Wethouder Roduner zegt toe dat bij het volgende besluitmoment van

stedenbouwkundig plan of bestemmingsplan het Inrichtingsplan zal worden

meegezonden (zodra het klaar is).   

FR 24-11-

2022

06-04-

2023

Inrichtingsplan nog

niet gereed.
11-05-2023 Ter

kennisname
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Motie 18.14 Stop verkoop en

liberalisatie van sociale

huurwoningen Jouw Haarlem-

SP-OPHaarlem-AP

-709 *O- Verzoekt het college van B&W om: Nadat er definitieve duidelijkheid is

over de beschikbare investeringscapaciteit voor de drie grote Haarlemse

corporaties, met hen in overleg te treden om de voorgenomen verkoop en

liberalisatie van de sociale huurwoningen zo veel mogelijk te beperken en dit op te

laten nemen in de meerjarige prestatieafspraken 2022-2025  

FR 26-10-

2021

03-03-

2022

Wordt meegenomen

bij vaststellen

Addendum op de

prestatieafspraken

nav de afschaffing

Verhuurdersheffing.

Pas als de

besluitvorming

hierover in Den

Haag gereed is

kunnen de

corporaties een

definitieve

doorrekening maken

van hun financiele

ruimte.

Behandeldatum kan

verschuiven

afhankelijk van

planning in Den

Haag. 21-2-2023:

planning aangepast

ivm benodigde

langere

voorbereidingstijd

25-05-2023

Aanbeveling prioritering

instrumenten economisch

beleid, naar aanleiding

RKCrapport Woonwerkbalans

gewogen.

De raad heeft het college opdracht om een keuze te maken tussen minder

instrumenten of meer capaciteit voor uitvoering van de economische visie minder

doen met de relatief beperkte huidige middelen en dus prioriteren, of investeren om

alle instrumenten zo optimaal mogelijk in te zetten.  

RB 02-06-

2022

25-05-

2023
25-05-2023
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Aanbeveling realistische

woonwerkratio naar

aanleiding RKC rapport

Woonwerkbalans gewogen

De raad geeft het college opdracht een realistische woonwerkratio te bepalen. Richt

op wat haalbaar is en zet daarbij met name in op versterking van dat wat er al is

door te stimuleren dat meer mensen gaan werken en langer willen gaan werken,

door het onbenutte arbeidspotentieel beter te mobiliseren en de

arbeidsproductiviteit te verbeteren met meer innovatie, vernieuwing, digitalisering

en beter en gevarieerder onderwijs.  

RB 02-06-

2022

25-05-

2023
25-05-2023

Aanbeveling Uitvoeringsplan

voor gericht sturing raad naar

aanleiding van RKC rapport

Woonwerkbalans gewogen

De raad geeft het college opdracht voor een uitvoeringsplan dat past bij de

economische visie. Geef de raad op verschillende momenten de gelegenheid actief

keuzes te maken voor welke actie (eerst) gebeuren moet. Het uitvoeringsplan geeft

de raad inzicht op welke manier op alle instrumenten uit de EVH er inzet gedaan

wordt, welke prioriteiten in de inzet gekozen worden en op welke manier de

voortgang van deze uitvoering gemeten wordt.  

RB 02-06-

2022

25-05-

2023
25-05-2023

Toezegging duidelijkheid

over woningdifferentiatie bij

vaststellen Masterplan

Zuidwest

Wethouder Roduner zegt toe in het definitieve Masterplan ontwikkelzone Zuidwest

duidelijkheid te geven over de woningdifferentiatie (m.n. middeldure huur).   

FR 24-11-

2022

06-04-

2023

Diverse redenen

voor de afwijking in

de planning

08-06-2023 Ter

kennisname
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Motie 43 Parkeergarage

Papentorenvest

*O- Verzoekt het college Te onderzoeken of er een ontwikkelaar is die bereid is

bouw en exploitatie van een parkeergarage onder de Papentorenvest geheel of

gedeeltelijk voor eigen rekening uit te voeren Daarbij tevens te onderzoeken of

cofinanciering door de provincie tot de mogelijkheden behoort   

FR 26-11-

2019

06-04-

2020

Wethouder Roduner

kan deze motie pas

afdoen als er

duidelijkheid is over

vervolg Nedtrain. De

(on)mogelijkheden

voor gezamenlijke

realisatie van

parkeervoorzieningen 

worden momenteel

i.s.m. NS

treinmodernisering

onderzocht.

Daarnaast vinden er

gesprekken plaats

met commerciele

parkeerexploitanten.

De uitkomsten van

deze trajecten

worden gebruikt om

de motie af te doen.

14-06-2023 Ter

kennisname

15.02 Motie Oost West Tuin

Best.

Verzoekt het college: *O In de ontwikkelstrategie Zijlweg met een strategisch plan

te komen om de ecologische waarden en biodiversiteit in het westelijk

tuinbouwgebied (P6) en Spoorzone driehoek (H17) te versterken In dat plan

verschillende mogelijkheden en kosten inzichtelijk te maken.-3 De motie ingediend

door de fracties GLH D66 HvH CU SP LH wordt aangenomen. De fracties GLH D66

HvH CU SP CDA LH en VVD stemmen voor de motie   

FR 03-06-

2020

17-06-

2021

In verband met

prioritering is

uitwerking/uitvoering

visie Zijlweg naar

later in de tijd

gepland.

28-06-2023
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Motie 29.10 D66 PvdA GLH

Evenementen festivals en

nachtcultuur dragen ook het

Cultuurplan

Vraagt het college Vooruitlopend op het nieuwe evenementenbeleid een

visiedocument voor evenementen, festivals en nachtcultuur, op te laten stellen

(mede) door culturele stakeholders uit de stad De raakvlakken met de doelen uit

het Cultuurplan te gebruiken als uitgangspunt voor het Evenementenbeleid vanaf

2023 Voor de behandeling van de Begroting 2023 een advies uit te brengen aan

cie. Ontwikkeling over het toekennen van subsidiebeleid voor evenementen en

festivals.  

DL 04-01-

2022

27-10-

2022

Herziening van het

evenementenbeleid

wordt met een jaar

uitgesteld. Termijn

van beleid en

evenementensubsidi

es worden zo ook

gelijk getrokken (miv

2024). Motie wordt

meegenomen in de

herijking in 2023

29-06-2023

Motie 29.02 AP PvdA Cultuur

als drager van

Ontwikkelzones

verzoekt het College voor de ontwikkelzones (waar reeds Ontwikkelvisies voor zijn

opgesteld) aan te geven hoe (ruimte voor) cultuur kan worden ingepast, of binnen

deze gebieden kostendragers zijn te vinden en hoe (op termijn) in de

cultuurbegroting zichtbaar wordt gemaakt hoe en hoeveel middelen in deze

gebieden voor cultuur worden aangewend deze informatie en financiele uitwerking

mee te nemen in de toegezegde ontwikkelstrategieen, de navolgende

stedenbouwkundige (deel)uitwerkingen, grondexploitaties of andere van toepassing

zijnde, omschreven stappen uit het Haarlems Ruimtelijk Planproces en de cie

Ontwikkeling en/of gemeenteraad hierover te informeren.  

DL 23-12-

2021

29-09-

2022

actualisatie nav

coalitieakkoord,

inclusief beoogde

uitbreiding (kleine)

cultuurlocaties

21-09-2023
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Motie 4.2 Het voorterrein van

de Koepel wordt groen, zoals

het is ingetekend in het

Beeldkwaliteitsplan (versie 2)

*O- Draagt het College op -189 - De ontwikkelaars niet toe te staan de 20

benodigde bovengrondse parkeerplaatsen te realiseren op het voorterrein van de

Koepel - Deze tijdelijke plekken door de ontwikkelaar beschikbaar te laten maken

aan de noordzijde van de Papentorenvest of een alternatieve locatie in overleg met

de wijk - Deze plekken op te heffen zodra er een geschikt alternatief voor handen

is, zoals de Nedtraingarage - Het voorterrein van de Koepel te doen laten

vergroenen, zoals opgenomen is in het Beeldkwaliteitsplan  

FR 09-04-

2020

04-02-

2021

In de anterieure

overeenkomst

(februari 2020)

overeengekomen dat

de ontwikkelaars het

voorterrein maximaal

voor een periode van

5 jaar na vaststelling

van het

bestemmingsplan

(april 2020) voor 20

parkeerplaatsen

mogen gebruiken, te

weten tot september

2026.

21-09-2023

Motie 13.01 Kies koers voor

kavel A (Haarlemmer Stroom)

PvdA CDA D66

*O- Roept het college op: Om in gezamenlijkheid met Lingotto tot een nieuwe

invulling te komen van Kavel A, waarbij de hotelfunctie zo veel mogelijk tot volledig

wordt ingevuld met andere functies, die een grote bijdrage geven aan de

gebiedsontwikkeling en de behoeftes binnen Haarlem. Hierbij valt te denken aan

kantoorruimte, culturele functies en maatschappelijke voorzieningen.  

FR 24-03-

2022

06-04-

2023

Vanwege onderzoek

naar eventuele

andere invulling van

de kavel is de termijn 

om te komen tot een

invulling van Kavel A

verlengd.

05-10-2023
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Motie 23.2 Woningen

Delftplein ookmiddeldure

prijs; geen wens maar eis

*O- Verzoekt het college: teneinde de Startnotitie Delftplein te kunnen vaststellen:

? In de Startnotitie Delftplein de 40 procent nog vrij in te vullen woningen te

oormerken voor middelduur voor een periode van minstens 15 jaar? Van deze 40

procent een helft maximaal middelduur toe te staan (dwz een prijs van max € 1.007

kale huur p. mnd of een koopwoning met VON-waarde tot € 259.225,-)? De andere

helft maximaal hoge middelduur toe te staan (dwz een kale huur tot€ 1.300 of een

koopwoning met een VON-waarde tot € 363.000).   

FR 21-11-

2019

04-02-

2021

Motie overgezet naar

huidige

procesmanager.

Gaat mee in het

proces van het SPvE

Delftplein. Vanwege

diverse onderzoeken

is de planning

verschoven naar

2023.

10-11-2023

Motie 16.03BIS Hoe meer

zonne-energie opwek, hoe

meer vreugd  GLH AP D66 CU

*O- Verzoekt het college bij de uitvoering van het beleid '' Zonne-energie in het

beschermd stadsgezicht en op monumenten - Bij het afwegen van de

toetsingskaders van legplannen voor zonnepanelen in het zicht (categorie 3) te

sturen op legplannen met een zo groot mogelijk oppervlakte - Een lijst te maken

met afgewezen vergunningen voor zonnepanelen en/of legplannen - Deze lijst ter

bespreking aan te bieden aan de commissie ontwikkeling in januari 2024, hierbij

verslag te doen van de overwegingen en eventuele mogelijkheden voor verruiming

van het beleid  

FR 02-02-

2022

11-01-

2024
11-01-2024

Motie 25.01 Compenseren wil

je leren  GLH PvdA D66

*B- Verzoekt: Rekening te houden bij de verdere uitwerking richting het SPvE met

alle bestaande bomen, bladmassa, levensduur van de bestaande bomen en

inventarisatie van te herplanten bomen verder uit te werken. De wijkraden en

andere stakeholders goed te betrekken in de verdere uitwerking De fracties (voor

zover aanwezig) van GLH PvdA D66 CDA AP en CU stemmen voor de motie  

FR 23-12-

2021

29-06-

2023

Vaststellen SPvE

Sportweg

(afhankelijk van

afhandeling inspraak

op concept SPvE).

Wordt betrokken bij

opstellen SPvE

Sportweg

(20221808890)

11-01-2024
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Motie 29.08 CDA Criteria voor

de BIS

verzoekt het college om in 2022 criteria op te stellen waarin organisaties moeten

voldoen om aangemerkt te worden als BIS periodiek te evalueren of de BIS-

organisaties voldoen aan deze criteria aan de hand van deze criteria afwegen of er

aanpassingen gedaan moeten worden in de BIS.  

DL 23-12-

2021

20-12-

2022

Wordt meegenomen

in de evaluatie van

het Cultuurplan

medio 2024

25-04-2024

Toezegging wethouder

Roduner na één jaar de Lijst

Verplichte participatie te

evalueren.

*O- Wethouder Roduner zegt toe de evaluatie te laten plaatsvinden na een jaar. FR 22-09-

2022

01-06-

2024
01-06-2024

Toezegging wethouder

Roduner positief te staan

tegenover

kleine/andere/creatieve

woonvormen en de

mogelijkheid dan af te wijken

van de spelregels.

Toezegging wethouder Roduner positief te staan tegenover kleine/andere/creatieve

woonvormen en de mogelijkheid dan af te wijken van de spelregels.  

FR 17-11-

2022

Deze pakken we op

als de toezegging

actueel is. Hier is

voor nu geen

planning voor te

geven.

Motie 25.02 Maak

woningnood lager, bouw bij

Pasteur hoger

Verzoekt het college: Samen met Elan Wonen te onderzoeken of het binnen het

project Pasteur mogelijk is 20 tot maximaal 50 extra sociale huurwoningen toe te

voegen door optopping van blok B met 1 of 2 bouwlagen door uit te gaan van de

nieuwe parkeernormen die thans in de inspraak zijn en indien dit mogelijk is zich in

te spannen dit te realiseren  

FR 15-12-

2022
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