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Informatienota gemeenteraad: Inbreng en reactie
bijeenkomst ambitiekaart - informeren

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer R. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder;
de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw J. de Groot, Secretaris

Afwezig:
de heer O. Akkerman, Wethouder

Informatienota
Inleiding
Op 18 september jl. is de concept-ambitiekaart aan inwoners, ondernemers en organisaties
gepresenteerd. Per programma is een presentatie gegeven en vervolgens kon per programmatafel
met de desbetreffende portefeuillehouder in gesprek gegaan worden. Een totaaloverzicht van deze
reacties is opgesteld.
Kernboodschap
De input die is gegeven hebben wij verwerkt in de concept-meerjarenbegroting 2019-2022, waarin de
ambitiekaart is opgenomen. Het totaaloverzicht van de gegeven inbreng en onze reactie hierop treft u
als bijlage bij deze informatienota aan.
Consequenties voor de gemeente
Communicatie
De bijlage zal ook op de website geplaatst worden inclusief een persbericht hierover. Hiermee kunnen
de deelnemers hun eigen inbreng terugzien inclusief de reactie van het college.
Vervolg
De bijlage dient als achtergrondinformatie bij de bespreking van de (meerjaren-) begroting op 13
november a.s.

Besluit
Beslispunt 1
De gemeenteraad neemt kennis van de inbreng bij de bespreking van de concept-ambitiekaart en de
reactie van het college hierop.
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Beslispunt 2
Het college besluit in te stemmen met de informatienota en verstuurt deze aan de gemeenteraad.

Bijlagen
1. Uitkomsten en verwerking bespreking ambitiekaart
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Inbreng inwoners en ondernemers bespreking ambitiekaart 18 september 2018
Programma: De inwoner op 1
Inbreng
Instellen functie dorpsconciërge voor grotere
kernen. Kunnen die ons bijvoorbeeld ook
ondersteunen bij de Korf in Steenwijk-west.

Reactie college
Het idee van het inzetten van
dorps/wijkconciërges in meerdere kernen
wordt door ons opgepakt in samenspraak met
onder andere de IGSD.

Bewoner aan de Wetering, die aangeeft dat dit
duidelijk een toeristenknooppunt is.
Kan er hier niet zoiets komen als een
dependance /soort VVV komen om mensen
verder wegwijs te maken?
Ook zou een AED op dit punt een welkome
aanvulling zijn.

Toerisme/recreatie in combinatie met
leefbaarheid is een belangrijk thema voor het
college. We zullen bij de verdere uitwerking ook
dit idee betrekken.
De AED staat genoteerd voor de matrix
dorpsplannen.

Fietspaden aan het Kornputkwartier en de
Paardemarkt in Steenwijk zijn te smal en
onveilig. Wie beoordeelt dit? Kan er niet iets
komen van een ‘commissie fietspadentoezicht’
die naar de algemene staat van fietspaden in
Steenwijkerland kijkt?
‘Een week lang alle ambtenaren op de fiets naar
het werk, komen de problemen vanzelf goed in
kaart’
Blijf oog houden voor mobiliteit (eigen vervoer)
en bereikbaarheid van eigen inwoners in kleine
kernen. Autoluw maken moet niet ten koste
gaan voor de bereikbaarheid van eigen
inwoners.

De kwaliteit van de fietspaden krijgt
nadrukkelijk aandacht. We hebben extra geld
gevraagd aan het rijk (via een zogenaamde
Regiodeal) voor het verbeteren van meerdere
fietspaden.
Veilig verkeer Nederland afdeling
Steenwijkerland is een partij die ook de
kwaliteit van de fietspaden met ons beoordeelt.

Zuidwester heeft het moeilijk op dit moment.
Probleem is het houden en werven van
vrijwilligers die belangrijk zijn voor het reilen en
zeilen van een dergelijk buurtcentrum. Is een
algemeen erkend probleem.

Duidelijk signaal; de bereikbaarheid voor
inwoners met de eigen auto is ook voor ons een
belangrijk punt. Het is ook naar voren gekomen
uit de resultaten van het inwonerspanel over
het onderwerp mobiliteit.
Een strategische mobiliteitsvisie zal worden
opgesteld, waarin op alle vervoersmiddelen zal
worden ingegaan. Geld daarvoor is opgenomen
in de meerjarenbegroting.
Vrijwilligers spelen een heel belangrijke rol als
het gaat om tal van zaken, waaronder ook
buurtcentra en dorpshuizen. Voor werving en
opleiding van vrijwilligers zijn programma’s
beschikbaar. Wij bieden een training aan voor
vrijwilligersorganisaties onder de noemer
“Meer vrijwilligers in korte tijd”.
Daarnaast zijn er andere initiatieven, onder
meer via Sociaal Werk de Kop en IGSD.
In 2019 wordt het vrijwilligersbeleid beschreven
en vastgesteld waarin doelen en resultaten voor
de komende vier jaar staan beschreven.
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Programma Duurzaam
Inbreng
Burgerbesluit G1000 krijgt verdere
inpassing/uitwerking in acties. Hoe krijgt dat
vorm?

Reactie college
Zoals afgesproken, worden ideeën die
voortkomen uit de G1000 opgenomen in de
onze plannen. Enkele voorbeelden zijn: een
fysiek energieloket, een Living lab Energie en
gemeentelijke deelauto’s.

Restaurant Zwaantje heeft connecties met
deskundigen waterstof. Is ook bereid te
experimenteren hiermee, gelooft dat dit de
toekomst heeft. Bedrijfsfilosofie is duurzaam
ondernemen.

Bij onze ideeën over verduurzaming hebben we
ook aandacht voor de mogelijkheden van
waterstof. Dat is nog niet uitgewerkt in
concrete plannen, maar mogelijkheden van
bijvoorbeeld een waterstoftankstation in onze
gemeente, bezien we positief.
Slimme en Duurzame Mobiliteit is een prioriteit
voor ons. Daarom wordt er in 2019 een
strategische mobiliteitsvisie geschreven met
een uitvoeringsplan. Daarin nemen we ook de
wensen van de mensen uit verschillende kernen
mee. In de begroting is hiervoor geld
opgenomen.
Die wensen geven we ook mee aan de provincie
Overijssel bij het zoeken naar een bedrijf dat de
komende jaren het OV gaat verzorgen.
Vanuit het rijk wordt veel aandacht besteed aan
de verdere ontwikkeling van de landbouw in
Nederland. Daarbij wordt aandacht gegeven
aan de zogenaamde kringloop landbouw.
Als gemeente spelen we daarin een
ondergeschikte rol.
Wel hebben we in onze programmabegroting
extra geld opgenomen voor het bevorderen van
biodiversiteit. Maar dat is niet specifiek
verbonden met de landbouw.

Inwoonster uit Blokzijl ziet graag de regiotaxi en
streekbus weer terug en vervangen door
elektrisch aangedreven voertuigen. Blokzijl
weer goed bereikbaar voor inwoner en toerist
en duurzame mobiliteit stimuleren. Meer
aandacht voor Blokzijl.

Wat is er opgenomen in het programma
Duurzaam aangaande de landbouw? Zoals
bijvoorbeeld het gebruik van
bestrijdingsmiddelen etc.?

Railevent www.railevent.nl wil graag een
afspraak met de wethouder en ambtelijk
apparaat om kennis en ervaring mbt
energietransitie te delen.

Afspraak is gemaakt, echter door het vertrek
van de wethouder afgezegd. Bij het aantreden
van de nieuwe wethouder zal dit punt opgepakt
worden.
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Programma: Mijn Steenwijkerland
Inbreng
Er gaan geluiden dat het contant betalen bij de
balie straks niet meer mogelijk zou zijn. Lijkt
inwoner geen goede zaak. Maar, klopt dit?

Diverse reacties op niet goed functioneren van
de MOR (Melding Openbare Ruimte); soms
geen ontvangstbevestiging of reactie ‘afgedaan’
terwijl er niets is gebeurd. Voorbeeld o.a.
graffiti bij Onnapoort

Ontevredenheid tav enkele fietspaden, zoals
Kalenberg-Ossenzijl.

Beweegtuin Steenwijkerwold

Actielijn Wonen en zorg, kabinetsbrief van
18/6/2018: is deze bekend bij de gemeente en
wat doet de gemeente er mee (ook
subsidiemogelijkheden)?

Problematiek van de woningbehoefte van
ouderen die geen laag inkomen hebben en
willen verhuizen. Geen geschikte kleinere
woningen beschikbaar.
Speelplaats bij de Capelleschool (SteenwijkNoord) is erg klein en versleten. Nieuw plan
vanuit de buurt is voorgelegd aan gemeente
maar is afgeketst. En nu?

Reactie college
Contact betalen bij de balie blijft mogelijk.
Aanvullend: die klant krijgt een bon met het te
betalen bedrag van de baliemedewerker.
Naast de lift in het Atrium staat een
betaalautomaat van key2betalen waar de
contante betaling gedaan wordt.
De MOR (en dienstverlening in het algemeen)
heeft voor ons een hoge prioriteit. MOR werkt
in veel gevallen prima, maar er zijn inderdaad
voorbeelden waarbij de communicatie rondom
de afhandeling niet goed is of dat de
afhandeling zelf te traag verloopt. Dit heeft
onze aandacht en we zijn bezig de processen
rondom de MOR meldingen te verbeteren.
Extra capaciteit hiervoor wordt vrijgemaakt.
De kwaliteit van de fietspaden krijgt
nadrukkelijk aandacht. We hebben extra geld
gevraagd aan het rijk (via een zogenaamde
Regiodeal) voor het verbeteren van meerdere
fietspaden.
Dertien fietspaden staan op de nominatie om
vervangen te worden, waaronder die van
Kalenberg-Ossenzijl.
Dit proces loopt, diverse ambtenaren zijn hierbij
betrokken. Het streven is eind 2018 dit te
realiseren.
In onze plannen is speciale aandacht
opgenomen voor de prioriteit “Vergrijzing als
Kans”. We gaan samen met de ouderen, de
ouderenorganisaties, mensen uit andere
leeftijdsgroepen, deskundigen en relevante
andere partijen in kaart brengen wat er nu en in
de toekomst nodig is, wetend dat de
samenstelling van de bevolking sterk aan het
veranderen is (meer ouderen = vergrijzing). In
dit plan komen zeker de elementen zorg en
wonen aan de orde.
Met de kernen en corporaties wordt hierover
gesproken. Momenteel bijvoorbeeld in
Wanneperveen.
Situatie ligt genuanceerder. Er zijn inmiddels
reeds diverse plannen gemaakt en voorgelegd,
om zo voor- en tegenstanders bij elkaar te
brengen. Momenteel wordt gewerkt aan een
definitieve tekening voor de speelplaats.
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Er is een tekort aan woningen voor kortdurend
verblijf (crisisopvang, noodwoningen die per
direct beschikbaar zijn).

Er is een woningbouwbehoefte onder jongeren
in Steenwijkerwold. Nu trekken deze weg naar
Tuk etc. Wanneer wordt er hier weer gebouwd?

Dit is een aandachtspunt voor het programma
Samenredzaam en Mijn Steenwijkerland. We
willen hiervoor met de juiste partijen om tafel
gaan om dit nader uit te zoeken en te
bespreken.
Werk en huizen voor jongeren is een
aandachtspunt voor ons. De vraag komt vanuit
meerdere kernen. Per kern wordt de behoefte
nader in beeld gebracht. Zo is er begin
november een thema-avond van PB over dit
onderwerp in Steenwijkerwold. Daar zijn wij als
gemeente bij aanwezig. Planvorming is nog van
diverse factoren afhankelijk.
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Programmatafel: Samenredzaam
Inbreng
Voorzitter Adviesraad: Als er(fysieke) locaties in
Steenwijkerland komen bij meerdere kernen,
wordt er ook gedacht aan de toegang tot het
sociaal domein (1 loket)? Waar en wanneer
wordt dit gerealiseerd?

Reactie college
In onze plannen is inderdaad opgenomen dat er
dienstverlening op locatie komt met een loket
waar mensen terecht kunnen met bepaalde
vragen. Hiervoor wordt allereerst in 2019 een
onderzoek uitgevoerd. Daarbij komt eveneens
aan de orde welke dienstverlening en waar. Bij
locaties in het buitengebied, is het belangrijk
dat deze ook bereikbaar zijn voor de
contactambtenaren die aanschuiven bij de
afspraken. Rondom de toegang tot het sociaal
domein is daarbij ook Sociaal Werk de Kop een
belangrijke gesprekspartner.
Voorzitter adviesraad: Er zijn extra middelen
Voor de plannen rondom dit thema en de
beschikbaar voor de zorg bij het Rijk
financiën zie het programma Samenredzaam in
(Prinsjesdag). Hoeveel ervan krijgt de gemeente de meerjarenbegroting 2019-2022.
Steenwijkerland en waarvoor zal dit worden
In Steenwijkerland wordt extra geld
ingezet? De gelden voor het sociaal domein,
uitgetrokken voor de zorg en zijn er nu geen
hebben geen label. Wordt er te ruim begroot op plannen om te bezuinigen.
de Wmo of juist weer bezuinigd op de zorg
Stichting JIJ: Hoe zit het met de verbinding
Mooi aandachtspunt. We gaan een pilot
tussen de Wmo en de IGSD? Bij het geven van
opstarten om te werken vanuit de vraag wat er
een indicatie voor een traject is het vaak
nodig is om iemand mee te kunnen laten doen.
onduidelijk of het traject bij de Wmo hoort of
Met als uitgangspunt dat de financiële
bij de IGSD. Wie gaat de zorg betalen?
verantwoording aan de achterkant geregeld
moet zijn en niet aan de voorkant van de vraag.
Ook werken we aan één toegang voor de zorg
waarin ook de IGSD is geïntegreerd.
Stichting JIJ: Huisvesting voor jongeren t/m 23
De huisvesting voor jongeren met en zonder
jaar met problemen of een zorgvraag.
zorgvraag vinden wij belangrijk. Daarbij wordt
ook het idee van inclusief wonen betrokken.
Een idee zou kunnen zijn om noodwoningen te
realiseren voor deze jongeren t/m 23 jaar met
problemen of een zorgvraag. Stichting JIJ
verzamelt momenteel casuïstiek over de
noodwoningen. Aandachtspunt hierbij is
integraliteit.
Is 1 loket voor het sociaal domein niet
Een onderzoek naar (fysieke) locaties bij meer
tegenstrijdig met de locaties die komen in
kernen wordt in 2019 uitgevoerd. Daarbij komt
meerdere kernen?
eveneens aan de orde welke dienstverlening en
waar. Rondom de toegang tot het sociaal
domein is daarbij ook Sociaal Werk de Kop een
belangrijke gesprekspartner.
Het idee van 1 loket voor het sociale domein
betekent dat iedereen voor alle vragen op het
gebied van participatie, Wmo en jeugdzorg niet
bij meerdere instanties of medewerkers hoeft
te zijn, maar alles kan afhandelen via 1 toegang.
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Vijfde Astron hub van Nederland in
Steenwijkerland

Bij het tegengaan van laaggeletterdheid, niet de
14+ groep vergeten.

De inwoners waar het om gaat, komen niet bij
een loket. Hoe kan dit aangepakt worden?
Hoe staat het stimuleren van positieve
gezondheid?

Er is twijfel bij het sturen van jonge kinderen
(rond 2 jaar) naar voorschoolse opvang.
Kinderen moeten spelen en vrij zijn.

De Korf: Er is een tekort aan vrijwilligers. Hoe
kunnen meer vrijwilligers geworven worden?

Impulsgelden van Lang Zult u Wonen zijn
uitgeput. Komt er binnenkort weer nieuw
impulsgeld binnen?
Schoolbestuur Steenwijkerwold: leegloop van
scholen. Hoe staat het college en de gemeente
daar tegenover?

Niemand wil in het bestuur van
vrijwilligersgroepen. Mensen hebben het erg
druk. Hoe kunnen inwoners meer gestimuleerd
worden om deel te nemen in de besturen?

In Westerveld (Dwingeloo) wordt een hub
gerealiseerd. De bibliotheek Kop van Overijssel
heeft aangegeven hiermee aan de slag te
willen. Wordt vervolgd. Wij zullen dit met
belangstelling volgen.
Voor het tegengaan van laaggeletterdheid, trekt
het college extra geld uit. We zullen zorgen dat
ook de 14+ groep wordt meegenomen in de
plannen.
Met een wijkgerichte aanpak hopen wij ook
deze inwoners te bereiken. Sociaal werk de Kop
is hierbij onze belangrijkste partner.
Hier werken wij op diverse manieren aan. Met
de inrichting van de openbare ruimte buiten
kunnen we mensen bijvoorbeeld verleiden de
fiets te nemen en jeugd uitdagen buiten te
bewegen Een pilot inrichting openbare ruimte is
hier een voorbeeld van.
Kinderen verdienen gelijke kansen in het leven.
Daarom willen we het mogelijk maken dat ieder
kind terecht kan bij de voorschoolse educatie.
Dat wordt niet verplicht want, inderdaad,
kinderen moeten ook spelen en vrij zijn.
Wij bieden een training aan voor
vrijwilligersorganisaties onder de noemer
“Meer vrijwilligers in korte tijd”.
Daarnaast zijn er andere initiatieven, onder
meer via Sociaal Werk de Kop en IGSD.
In 2019 wordt het vrijwilligersbeleid beschreven
en vastgesteld waarin doelen en resultaten voor
de komende vier jaar staan beschreven.
Nee, deze reserve is opgeheven.

Leegloop van scholen is een belangrijk
aandachtspunt. Toch zijn onze mogelijkheden
om dat te beïnvloeden beperkt. Soms is een
oplossing dat scholen in een kern samen gaan
werken of zelfs samen in een organisatie verder
gaan.
In 2019 wordt het vrijwilligersbeleid
beschreven en vastgesteld waarin doelen en
resultaten voor de komende vier jaar staan
beschreven.

College van burgemeester en wethouders - 30 oktober 2018 - 2018_B&W_00463

8/10

Programmatafel: Werk aan de Winkel

Inbreng
Inwoner maakt zich zorgen over de loswal in
Giethoorn. Het kan toch niet zo zijn dat de
bedrijven hierdoor op slot raken. De
ondernemers willen gewoon hun werk kunnen
blijven doen.
Woonachtig aan Looijersgracht. Twee auto’s en
eén vergunning. Waarom kan ik er niet twee
krijgen. Heeft laatst boete gehad.
De dorpsgracht moet goed toegankelijk blijven.
De rondvaartboten moeten hier niet afmeren,
dat is niet goed voor de doorloop.
Vestingstad is tevreden met de punten op de
ambitiekaart; ze zijn blij verrast dat ze veel
terug kunnen herkennen uit het
ondernemersmanifest. In de communicatie mag
de gemeente zich soms wat minder richten op
BCS, en meer op alle ondernemersverenigingen
Een aandachtspunt is dat bij het realiseren van
de ambities op de ambitiekaarten het belangrijk
is om de communicatielijnen open te houden
met de samenleving. ‘’Heb je een organisatie
die dat aankan’’

Unesco Werelderfgoed mag meer aandacht
krijgen. Waar krijgt die een plek.

Heb aandacht voor de kwaliteit van toerisme.
En staar je niet blind op het percentage
omzet/werkgelegenheid in de recreatie en
toerisme, maar ook de absolute getallen.
Hoeveel overnachtingen zijn er? Is er groei in de
omzet?

Ondernemer uit Giethoorn: Er moet zo snel
mogelijk een nieuwe vaarverordening komen.
Het is deze zomer uit de hand gelopen qua
botenverhuur zonder vergunningen.
Ondernemers moeten gelijke kansen hebben.
Waarom zoveel nadruk op Regio Zwolle?
Friesland Drenthe Flevoland dan?

Reactie college
Dit onderwerp wordt meegenomen in het
bidbook, waarin ook wordt ingegaan op
leefbaarheid, wonen, parkeren etc. Wij delen
de mening dat een goede loswal voor Giethoorn
belangrijk is.
Deze opmerking van de inwoner is genoteerd
en zal worden uitgezocht.
Dit is onderwerp van gesprek bij onze
gebiedsgerichte aanpak Giethoorn.
Aandachtspunt zal in de verdere communicatie
richting ondernemers worden meegenomen.

Communicatie en het verbeteren daarvan is een
voortdurend aandachtspunt. We constateren
dat we regelmatig complimenten krijgen over
de manier waarop we de samenleving
betrekken bij het maken van plannen maar ook
dat er voorbeelden zijn waarin de
communicatie niet goed verloopt. Daar hebben
we oog voor.
Wij herkennen deze kritiek niet. De Unesconominatie is een belangrijk onderwerp, dat de
nodige aandacht, zowel ambtelijk als
bestuurlijk, krijgt en verdient.
Toerisme is binnen het programma Werk aan
de winkel een belangrijke prioriteit, ook de
kwaliteit ervan. In Giethoorn staat de
leefbaarheid ten gevolge van de groei van het
toerisme onder druk, terwijl andere delen van
de regio juist gebaat zijn bij een toename van
toerisme. In het bidbook ‘Land van Weerribben
en Wieden; Poort naar Overijssel’ staan diverse
maatregelen die hieraan bij kunnen dragen.
Deze urgentie voelen wij ook. Een concept
vaarverordening zal in voorjaar 2019
voorgelegd worden aan Giethoorn.

De Regio Zwolle 20 gemeenten komen uit
verschillende provincies. De bekendheid van de
regio kan nog verder worden verbeterd.
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Handhaving m.b.t. industrie/bedrijventerreinen kan beter. Bedrijven
moeten vaker aangesproken worden (ook door
elkaar). Makkelijker aanspreekpunt nodig i.p.v.
handhaving die vooral reageert op meldingen
Wat gaat er gebeuren bij Steenwijkerdiep?
Gebouwen aanpakken of ook groen en water
terugbrengen?
Opmerking: deze man zou het een grote
meerwaarde vinden als er weer water bij het
Steenwijkerdiep zou komen, net als vroeger.
Hoe staat het nu met de hypermarkt? Zijn er al
partijen die getekend zijn?

Al die ambities op het gebied van recreatie en
toerisme. Zijn er wel genoeg medewerkers om
dit te realiseren
Hoeveel kans maakt het bidbook
Belt Schutsloot: door alle regelgeving (ook
Natura 2000) blijft er geen ruimte meer over
om uit te breiden. Niet voor woningen, schuren
en gewoon ruimte om het dorp heen om uit te
breiden.
Aandacht voor oude ambachten en het
promoten van lokaal riet. Riet uit eigen gebied
op de eigen daken

Hoe staat u tegenover circulaire landbouw?

In Drenthe wil (Astron) 4 science hubs opzetten.
Hans Hilbers (bibliotheek kop van Overijssel)
heeft aangegeven de 5e hub te willen opzetten
in samenwerking met Astron.
Werkgelegenheid: Ons gebied leent zich voor
seizoensarbeid (al dan niet door
arbeidsmigranten) hoe worden deze gehuisvest
en is er aandacht voor eventuele overlast.

De wethouder heeft aangegeven graag een
keertje mee te gaan met de jaarlijkse schouw,
en om mee te gaan om de bedrijventerreinen te
zien, en wat daar speelt.
Er wordt aandacht besteed aan de gebouwen
en de openbare ruimte. Wel altijd in
samenwerking en in een integrale aanpak
samen met de grondpartijen. Ook voor de
financiering.
Door de Raad van State is groen licht gegeven
voor de bouw van de hypermarkt. Ons is geen
nadere informatie bekend over de partijen die
getekend hebben.
Ook wij zijn van mening dat extra mensen nodig
zijn om de plannen uit te voeren. Er staan
daarom 2 vacatures binnen recreatie en
toerisme in de planning.
We hebben er volop vertrouwen in om van het
bidbook een succes te maken.
De problematiek is bekend en heeft onze
aandacht. Inmiddels zijn meerdere overleggen
geweest op zowel ambtelijk als bestuurlijk
niveau. Ook is er met de provincie gesproken en
daarbij is nadrukkelijk aangegeven dat men
mee wil denken aan oplossingen.
We hebben aandacht voor het in standhouden
en promoten van onze oude ambachten. In ons
zogenaamde bidbook is speciaal geld gevraagd
voor zowel de punterbouwers, de vissers als de
riettelers. Samen met de sector moeten we dit
verder uitwerken.
Vanuit het rijk wordt veel aandacht besteed aan
de verdere ontwikkeling van de landbouw in
Nederland. Daarbij wordt aandacht gegeven
aan de zogenaamde kringloop landbouw.
Als gemeente spelen we daarin een
ondergeschikte rol.
Wel hebben we in onze programmabegroting
extra geld opgenomen voor het bevorderen van
biodiversiteit. Maar dat is niet specifiek
verbonden met de landbouw.
Wij blijven graag op de hoogte.

Met onze buurgemeente Noordoostpolder zijn
hierover contacten. Er zijn ons geen specifieke
plannen bekend.

College van burgemeester en wethouders - 30 oktober 2018 - 2018_B&W_00463

10/10

