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VOORWOORD
Geachte broeders en zusters,
2021/2022 was een roerig jaar dat we zullen herinneren als het jaar waarin het
gemeenteleven werd gekenmerkt door online-diensten en ontmoetingen. Veel gebruikelijke
activiteiten kregen een andere vorm dan we gewend waren. Toch was het ook een jaar van
zegen, waar we dankbaar op terugkijken. God heeft ons broeders en zusters gegeven die zich
hebben ingezet, en heeft ons als gemeente willen gebruiken om Zijn Koninkrijk zichtbaar te
maken.
In dit jaarverslag vind je een beschrijving van wat er in onze gemeente in het afgelopen
seizoen is gebeurd. Het doet me denken aan die opdrachten die sommige Bijbelschrijvers
krijgen om bij te houden wat er gebeurt. Niet alleen om de verslaglegging, maar om de
patronen te ontdekken waarin we God aan het werk zien.
Onze activiteiten en onze faciliteiten zijn slechts middelen. Belangrijk, ja, maar ze dienen een
hoger doel. Ze geven gestalte aan onze missie: zichtbaar maken dat Jezus het verschil maakt.
Bouwen aan stevige relaties met de Heer en met elkaar. Het vormen van een gemeenschap
gericht op de aanbidding van onze Heer. Hoe kijk je terug op dit jaar, wat is er gebeurd? Ben
je dichter bij Hem gekomen of mogelijk verder weggeraakt? Ben je geestelijk gegroeid en is je
relatie verdiept? Met welke blik kijk je naar de gemeente, als lichaam van Christus, woning van
de Heilige Geest die aan het werk is?
Dit jaarverslag is een verslag van onze activiteiten in alle facetten. Het is ook een verslag van
wat God doet, door, in en onder ons. Ik hoop dat je het patroon van Gods handelen ziet als je
het leest.
Sietze Ketelaar
Oudste voorzitter
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RAAD
De oudstenraad geeft leiding aan de gemeente, zowel op geestelijk gebied als op
organisatorisch niveau. Het afgelopen kerkelijk jaar werd gekenmerkt door veel personele
veranderingen: Sietze Ketelaar heeft Hans Pruis opgevolgd als voorzitter en Ton Bisschop was
aftredend na twee termijnen van drie jaar als oudste.
In mei is Arie Verduijn met emeritaat gegaan en doordat Yvonne Middendorp uitviel,
veranderde er veel in de dagelijkse gang van zaken rondom het raadswerk. Ook verliep in de
zomervakantie het contract van Hans Ottens. We zijn dankbaar voor de bediening en
ondersteuning van deze broeders en zuster.
Al deze veranderingen leidden ertoe dat de raad veel aandacht heeft gehad voor de
continuïteit van de organisatie van de gemeente. En we hebben juist ook op dit gebied zegen
mogen ervaren! We hebben mogen bouwen aan een goede bezetting voor de komende jaren
op belangrijke posities in de gemeente. We zijn blij dat we vijf broeders bereid hebben
gevonden de oudstenraad te versterken. Ook hebben we drie nieuwe taakveldleiders mogen
benoemen en twee betaalde krachten op Pastoraal- en Doelgroepenwerk.
Juist in een periode waarin het gemeenteleven weer opleeft na de isolatie die corona met zich
meebracht, mogen we met enthousiaste broeders en zusters bouwen aan een gemeente
waarin we samen onze Heer mogen dienen en elkaar mogen voeden in het geloof.
In het afgelopen kerkelijk jaar hebben we vijf gemeentevergaderingen gehouden. We hebben
tijdens deze bijeenkomsten jullie steun en betrokkenheid ervaren in gesprekken en besluiten.
Of het nu ging om verbouwingen, betaald kader of het profiel voor de voorganger: we zijn
dankbaar voor het gebed, de bevestiging en bemoediging vanuit de gemeente.
De raad: Maarten van den Heuvel, Sietze Ketelaar (voorzitter), John van Manen, Quint van der
Meer, Theo Ploeg (penningmeester), Marco van de Weerd en Pieter Zwart (secretaris)

BEROEPINGSCOMMISSIE
In december 2020 werd de beroepingscommissie geïnstalleerd. We zijn begonnen met het
opstellen van het profiel op basis waarvan de nieuwe voorganger beroepen zou kunnen
worden. Na goedkeuring in de gemeentevergadering goedgekeurd, startte een werving van
potentiële kandidaten via zowel een interne als een externe route. Via de interne route,
waarbij gemeenteleden kandidaten konden aandragen, werden 14 kandidaten voorgedragen.
Geen van deze 14 kandidaten bleek beschikbaar. De externe route, waarbij kandidaten zelf
konden solliciteren, leverde 6 reacties op. Geen van deze kandidaten werd door de
beroepingscommissie geschikt bevonden. In de meeste gevallen was het op het van tevoren
gestelde knock-out criterium van ontbreken van voldoende ervaring als gemeentevoorganger.
Deze eerste ronde (die tot mei 2021 duurde) leverde derhalve geen kandidaten op.
Voordat een tweede ronde in gang werd gezet, heeft de beroepingscommissie eerst de eerste
ronde geëvalueerd. Het profiel van de te beroepen voorganger werd daarbij nog steeds als
passend bevonden. Evaluatie van het gevolgde proces leerde dat we meer tijd moesten
nemen voor kandidaatstelling en de vacature breder moesten uitzetten. Bij de tweede ronde
(die op het moment van schrijven nog gaande is, oktober 2021, red.) werd, behoudens de
eerder benutte kanalen, ook een advertentie geplaatst in VISIE en op christelijke
vacaturebank Jobfish. Dit leverde vier nieuwe externe sollicitanten op, welke geen van allen
geschikt werden bevonden. Voor de interne route werd aan de gemeente een lijst met
baptistenvoorgangers ter beschikking gesteld.
Machiel Siezenga, secretaris
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LEDENADMINISTRATIE
Onderstaand overzicht van mutaties in het leden- en vriendenbestand hebben betrekking op
het boekjaar september 2020 t/m augustus 2021. Het leden- en vriendental is netto
afgenomen met 4. Er zijn dit boekjaar 10 mensen gedoopt (sommigen van hen waren reeds als
vriend aangesloten bij onze gemeente).

Aantal leden
Aantal vrienden
Totaal

Stand per 1 september 2020
372
112
484

Stand per 31 augustus 2021
379
102
481

Het afgelopen jaar overleden Jorijn Visser (28 september 2020), Geert Stotijn (1 december
2020), Piet Sturrus (16 april 2021), Piet Mars (14 mei 2021), Kees van Dorsten (16 mei 2021),
Annie van den Brand (26 juli 2021), Gé Huiting (27 augustus 2021) en Lex van Bochove (3
september 2021).
Geboren werden Jaïra Bor, Lauren Koudijs, Daniël Ketelaar, Jona Rijstenberg, Hannah de
Jong, Manuel Stok, Lotte Koudijs, Febe van Schuppen, Loïs van Driesten, Matt Riezebosch en
Micha van Bochove.

INTERNE VERTROUWENSPERSONEN
In onze gemeente zijn er twee interne vertrouwenspersonen (IVP), die aanspreekpunt zijn
voor iedereen die te maken heeft met machtsmisbruik en/of ongewenste seksuele
intimiteiten. De tijdelijk gevormde commissie Veilige Kerk, heeft de raad geadviseerd om
preventieve maatregelen te nemen om machts- en seksueel misbruik binnen onze gemeente
te voorkomen. In november 2020 is er op de gemeentevergadering door IVP’er Gea Nijland
een presentatie gegeven, met de titel “In Veilige Verbinding”. In het seizoen 2021/2022 zal dit
ook binnen het jeugdwerk gedaan worden.
De IVP’ers bezoeken jaarlijks de landelijke Toerustingsdag van Meldpunt Misbruik. Door
corona waren dit in het seizoen 2020/2021 online workshops.
Koos Twigt is eind 2020 gestopt als IVP’er. Henk Schep heeft met ingang van januari 2021
zijn plaats ingenomen.
Het afgelopen jaar is er vier keer een beroep gedaan op de IVP’ers. Er zijn meerdere
gesprekken mee gemoeid geweest. De IVP’ers zijn het afgelopen jaar niet betrokken geweest
bij conflicten.
Gea Nijland en Henk Schep, interne vertrouwenspersonen
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TAAKVELD BEHEER & ONDERHOUD
Het taakveld Beheer en Onderhoud droeg ook in 2020/2021 zorg het voor onderhoud van
ons gebouw (incl. inventaris, buitenboel, catering, schoonmaak etc.) zodat het gebouw en het
gebruik ervan dienstbaar konden zijn aan de gewenste identiteit van de gemeente.
Het taakveld coördineerde het beschikbaar stellen van ruimtes ten behoeve van eigen
activiteiten en van verhuur aan derden (binnen de richtlijnen die daarvoor zijn opgesteld).
Daarbij probeert zij -waar mogelijk- inkomsten te genereren voor de gemeente en het
taakveld in het bijzonder.
De activiteiten waarmee we aan het bovenstaande hebben gebouwd, zijn:
• Het werven en enthousiasmeren van vrijwilligers voor de catering, BHV, het weekbeheer
en (hulp)kosterschap. Dit zijn namelijk cruciale functies voor intern en extern gebruik.
• Helaas heeft nog niemand zich gemeld om de taak van coördinator BHV te vervullen.
• De organisatie van een tweetal klus- en schoonmaakdagen.
• Ten behoeve van het buitenonderhoud is er een onkruid-borstelmachine en een
veegmachine aangeschaft.
Vanwege corona heeft er voor wat betreft verhuur een aanzienlijke inkomstenderving
plaatsgevonden. Aanvragen evenementen en met name uitvaarten namen langzaamaan weer
toe.
John Nijland, taakveldleider

TAAKVELD BIDDEN
De zichtbaarheid en activiteiten van het taakveld Bidden zijn het afgelopen jaar beperkt
geweest. Maar bidden is gelukkig niet afhankelijk van activiteiten door een taakveld
georganiseerd. Bidden is onze persoonlijke verbinding met God en van daaruit ook met en
voor elkaar. In ons gebed mogen we God heel persoonlijk prijzen en dankbaar zijn voor wat
Hij geeft; in goede tijden en door moeiten heen. We mogen tot God naderen om voor elkaar
een zegen te vragen, bemoediging, rust of genezing.
De bidstond(en) op donderdag vonden digitaal plaats. Het waren goede momenten waarin we
samen gemeenteleden voor Gods troon mochten brengen. Tussen alle lockdowns door is op
26 november één Aanbidding & Gebedsavond geweest. Ondersteund door het
blazersensemble is er buiten uit volle borst gezongen, waarna we binnen verder gebeden
hebben.
Voordat corona uitbrak was het tijdens en na de diensten mogelijk om voor je te laten bidden.
De behoefte hieraan was groot, want regelmatig werden wel drie gebedskoppels ingezet.
Tijdens de online-diensten was het gebedsteam telefonisch bereikbaar na de dienst. Ondanks
dat we als gebedsteam merkten dat dit niet de juiste manier was, zijn we het afgelopen jaar
niet in staat geweest om meer te bieden.
Eind van het seizoen was het als gebedsteam gelukkig weer mogelijk om in fysieke
samenstelling een afsluitende avond te houden. Een avond waarin we onder de indruk waren
van Gods grootheid, met elkaar mochten reflecteren en voor elkaar mochten bidden.
Paul Nagtegaal, taakveldleider
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TAAKVELD DIACONIE
Het afgelopen jaar was een moeilijk jaar voor de diaconie. Veel mensen hebben moeite om
hulp te vragen, meestal uit schaamte. En door de maatregelen rondom corona was er
nauwelijks onderling contact wat het nog lastiger maakt. We vermoeden dat de behoefte aan
hulp er wel was.
Gelukkig konden we er zijn in een aantal situaties. Zo konden we een huishouden helpen met
financiële ondersteuning. Daarnaast hebben we met de paasactie 25 waardebonnen van de
Jumbo ter waarde van € 25 uit mogen delen. Het mooie is dat mensen zelf voor producten
konden kiezen waar ze het meest behoefte aan hadden. In samenwerking met ‘Een dag voor
Jou’ mochten we 21 personen blij maken met een kledingpakket. Tot slot hebben we een
huishouden kunnen ondersteunen met maaltijden zodat dit gezin een periode niet zelf hoefde
te koken, wat voor hen verlichting in het huishouden gaf.
We hopen in het komend jaar er weer te kunnen zijn voor mensen die hulp kunnen gebruiken
op financieel gebied, in het huishouden of met praktische klussen. Vaak wachten mensen te
lang met het vragen van hulp waardoor een situatie problematisch kan worden. Als Diaconie
willen we dat graag voorkomen. Dus als je hulp nodig hebt, wacht niet te lang en neem gerust
contact met ons op!
Gerald van Dijk, taakveldleider

TAAKVELD GROEIEN & BLOEIEN
Ontmoeten en leren waren (en zijn) de kernbegrippen van het taakveld Groeien & Bloeien.
Daarin zijn we de gemeente dienstbaar door het organiseren van kringen, ontmoetingen en
leeractiviteiten. Het doel van het taakveld is de gemeente en gemeenteleden helpen om toe
te groeien naar geestelijke volwassenheid. Hiervoor wordt op Gods Woord gestoelde
toerusting aangeboden die aansluit bij de gevoelde en reële behoefte van deze tijd.
Het afgelopen jaar hebben we veel van onze plannen niet waar kunnen maken vanwege de
beperkingen van elkaar fysiek ontmoeten. Voor sommigen is online-bijeenkomen geen goede
optie gebleken, maar voor vele anderen bood dit wel een alternatief.
Er zijn geen leerhuisavonden geweest. Wel hebben we ons als team kunnen bezinnen op de
toekomst. Zo zien we nieuwe vormen van ‘kringen’ en hebben we nagedacht hoe we daarin
zouden kunnen ondersteunen. Ook of we meer online kunnen gaan doen en cursussen
digitaal, fysiek of hybride gaan aanbieden.
Groeien en bloeien willen we allemaal. Op eigen plek en in dienst van onze Heer. En tot Zijn
eer.
Rolf Keijzer, taakveldleider
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TAAKVELD JEUGDWERK & JONGVOLWASSENEN
Corona bepaalde in veel opzichten het beeld van de activiteiten die konden worden
uitgevoerd. De clubs konden vrijwel niet bij elkaar komen en online-club bleek bijzonder
lastig. Zowel leiders als tieners hadden vaak te veel online werk en/of school en daardoor was
het geen succes. Dat was goed zichtbaar bij de Alpha Youth die online werd organiseert voor
de 14+. Met Alpha Youth Veenendaal hebben we geconcludeerd dat live Alpha voor tieners
belangrijk is.
Om de tieners en jongvolwassenen te supporten tijdens corona werd een survivalpakket met
sokken en wat lekkere dingen rondgebracht. Het was een manier om in ieder geval voor even
de online-clubs en Fireplace nieuw leven in te blazen; en natuurlijk om de jongeren in de
gemeente een hart onder de riem te steken. Verder werd ook het populaire jachtseizoen
gespeeld met de tieners van 12-15. Een aantal clubs heeft een paar keer buiten afgesproken
om elkaar te kunnen blijven zien.
Gedurende het coronaseizoen is steeds het scouting-protocol gehanteerd; daardoor bleek het
mogelijk om meer te doen dan binnen de normale regels. Tieners hoefden bijvoorbeeld vaak
geen afstand te houden of konden buiten met elkaar afspreken. Ook bleek het een paar keer
mogelijk om in de kerkzaal een tienerdienst te organiseren.
Fireplace heeft het afgelopen seizoen een pittige periode gekend. Het was lastig om door te
zetten in een periode waarin de 19+ers niet bij elkaar konden komen. De
jongvolwassenenkring is wel een aantal momenten bij elkaar geweest.
Het tiener- en jongerenwerk wordt vanaf het komend seizoen ondersteund door een
volledige bezetting aan leiders: alle clubs zijn goed bezet, er is een supportteam dat
overkoepelend werkt (gezamenlijke activiteiten, JAM’s, Alpha Youth), er is een pastoraal team
en er is steeds zeer betrokken ondersteuning vanuit het technische team rondom de JAM’s en
andere diensten.
In het afgelopen seizoen is er verder een team aan het werk geweest met studiematerialen
voor de 12-15 en 16-18.

Hans Ottens, kerkelijk werker (t/m 31 juli 2021)

TAAKVELD KINDERWERK
Het seizoen 2020/2021 hebben we binnen het taakveld Kinderwerk als een pittig jaar
ervaren. Het was een jaar waarin constant de vraag centraal stond hoe we kinderkerk
kunnen zijn in een periode dat we elkaar niet (volledig) ontmoeten in ons gebouw.
We hebben met elkaar gezocht naar alternatieve manieren zoals kinderkerk online,
kinderkerk buiten in het bos of op het parkeerterrein. Daarnaast zijn we de digitale
nieuwsbrief gestart en hebben we de kinderen laten merken dat we aan ze denken
door een kaartje of een cadeautje.
Marja Tijman, taakveldleider
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TAAKVELD MISSIE LOKAAL
Het taakveld Missie Lokaal heeft veel last gehad van corona. De plannen om verder te gaan
met missionaire kringen konden niet worden uitgevoerd. Er is geen goed overzicht van deze
kringen over het afgelopen seizoen. De wijkkring in Petenbos Oost is stapsgewijs
verdergegaan met de wijkmoestuin. Het lijkt erop dat de moestuin in het komende seizoen
realiteit zal worden.
Qua overige activiteiten is contact gehouden met B4People, is Stichting Welkom ondersteund
met spullen en PR en is de eerste versie van Love Revolution gepland: een evenement voor
tieners en jongeren vanuit heel Veenendaal om elkaar te ontmoeten in diverse kerken voor
aanbidding en onderwijs. De eerste versie stond gepland voor het nieuwe seizoen (12
september 2021). De Verbinding is vanwege het Veenendaal-brede initiatief ondersteunend
en niet trekkend. Die verantwoordelijkheid ligt bij Youth for Christ (ondersteund vanuit Missie
Lokaal) en Love Revolution (band Hanne de Vries). In het voorjaar van 2021 zou ‘Leven met
moslims’ georganiseerd worden in samenwerking met de Poster (pioniersplek CGK). Die
cursus is vanwege corona naar het najaar verschoven.
Hans Ottens, kerkelijk werker (t/m 31 juli 2021)

TAAKVELD MISSIE MONDIAAL
Het taakveld Missie Mondiaal heeft als doel de gemeente bewust te maken van en haar willen
betrekken bij Gods plan om Zijn liefde te delen met de wereld. Het is de rode draad die door
de hele Bijbel heen loopt: Hij wil dat alle volken bereikt worden het goede nieuws van Zijn
koninkrijk (Gen.12:1-2, Ps. 67, Mat. 24:14, 28:16vv). Dit taakveld richt zich op projecten en
initiatieven die ons verbinden met missionaire activiteiten buiten Nederland.
Het taakveld heeft ondanks de coronamaatregelen de volgende activiteiten in het seizoen
2020/2021 kunnen voltooien:
• Contact onderhouden met global workers en partnergemeenten (inclusief een ludieke
kerstgroet);
• Afscheid van Jan Kits als global worker;
• Introductie Marc & Nathalie Ketelaar als aspirant-kandidaat global workers;
• Regelmatig informatie verstrekken over het werk van degenen voor wie we als gemeente
verantwoordelijkheid hebben;
• Kenbaar maken van dank- en gebedsonderwerpen;
• Voortborduren op de partnerschappen met gemeenten in ‘onbereikte gebieden’ (concreet:
in Jordanië en Turkije);
• Versterking van bewustwording van wereldwijde zending door middel van de organisatie
van twee zendingszondagen.
Jezus maakt het verschil... en Hij wil ons als gemeente daarvoor inzetten. Zijn opdracht is
helder, maar ook in onze tijd zijn er gebieden waar christenen slechts een kleine minderheid
vormen van de bevolking. Het ligt voor de hand dat wij naar mogelijkheden zoeken hen
terzijde te staan. Het mooie is dat we mogen verwachten dat deze betrokkenheid zal leiden
tot zegen voor hen en voor ons. De vraag is niet of alle volken bereikt zullen worden, want
dat ligt vast omdat God daar Zelf voor zal zorgen (Mat.24:14). De vraag is of wij ons laten
inzetten.
Rob Boersma, taakveldleider
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TAAKVELD PASTORAAT
In het seizoen 2020/2021 zijn er vanuit het taakveld Pastoraat een vijftal toerustingsavonden
belegd, voor het pastorale team. Vanwege de coronamaatregelen vonden deze digitaal plaats.
Piet Passchier verzorgde een avond over het feit dat mensbeeld en Godsbeeld een basis is
voor het pastoraat en gaf handvatten voor als we op een gesprek gaan. Jeanette de Korte gaf
handvatten voor gesprekstechnieken met als doel hoe komen we bij een diepere laag vanuit
emotioneel geloofsniveau. Corien Rietveld en Christie van Dijk namen ons mee over
problematieken van kinderen rondom echtscheiding. Ook jongeren en jeugdwerkers waren
hierbij aanwezig. Sietze Ketelaar leidde ons in hoe gesprekstechnieken aanleren door ons veel
te laten oefenen aan de hand van een aantal casussen.
Vanuit het taakveld werden ook een aantal andere activiteiten gericht op huwelijk en relaties
georganiseerd, zoals A day Together en de premarriage course. De huwelijkskringen hebben
door corona enige vertraging opgelopen, maar hopen we in het seizoen 2021/2022 op te
pakken. Met een aantal echtparen die een crisissituatie meemaken (meemaakten) zijn
persoonlijke gesprekken gehouden.
Elke woensdagochtenden is er inloopspreekuur, maar ook op andere momenten konden
mensen aankloppen. Hierin werd ondersteuning geboden bij verwerkingsprocessen,
identiteitsproblemen, verdriet, rouw, geloofsvragen en/of gezinsproblematiek.
Er is vanuit het pastorale team regelmatig contact onderhouden met de mensen die op de
gebedslijst staan, door o.a. een huisbezoek of telefonisch contact.
Kitty Bisschop, taakveldleider

TAAKVELD SENIOREN
Taakveld Senioren biedt pastorale zorg, aandacht en begeleiding aan de 65-plussers door
middel van huisbezoeken en activiteiten. Het afgelopen seizoen hebben we door de
coronamaatregelen creatieve oplossingen moeten bedenken voor verschillende bestaande
activiteiten. Ik denk dat we daar zeker in zijn geslaagd en we zijn dankbaar dat we het contact
hebben kunnen behouden.
Zo ver mogelijk zijn we als team de 80-plussers blijven bezoeken. Dit jaar zijn er veel senioren
overleden, te weten Piet Sturrus, Piet Mars, Annie van de Brand, Gé Huiting en Lex van
Bochove.
Het contact op de gebruikelijke seniorenmiddag hebben we vervangen door een digitale
nieuwsbrief (Verbindsels) te verzenden, met daarin een bemoediging, een stukje muziek en
persoonlijke verhalen in woord en beeld. In samenwerking met verschillende leden hebben
we ook de kerstviering door kunnen laten gaan, zij het in een digitaal jasje. Door de jeugd
werd er een kerstattentie langsgebracht en een link naar de online-viering langsgebracht.
Ons team bestaat uit Alice Sturrus, Emmy Ploeger, Betsy Renselaar, Ina Spruijt, Marga
Holterman, Anton Bolderman en Sonja Oldeman.
Sonja Oldeman, taakveldleider
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TAAKVELD VIERINGEN
Vanuit taakveld vieringen proberen we in onze samenkomsten een `gezinscultuur’ en
verbinding te creëren: We streven naar diensten waarin we ondanks (of juist dankzij!)
verschillen in leeftijd, karakter en geloofsbeleving, ervaren dat we samen huisgezin van God
zijn. Samen aanbidden we God en moedigen we elkaar aan om Jezus te volgen.
In februari van 2021 heb ik het taakveld van Machiel Siezenga overgenomen. Het afgelopen
jaar waren onze diensten heel anders dan we gewend waren vanwege corona. Er is veel
energie gestoken in het op de rails krijgen van de online diensten - zoals een bijzondere online
avondmaalsdienst - zo werd er flink geïnvesteerd in audiovisuele techniek en ontstond aan
het begin van het seizoen BGV TV. Hiermee hebben we de verbinding met elkaar letterlijk en
figuurlijk kunnen behouden. Maar het belangrijkste is dat we verbonden zijn gebleven met
onze Heer en Heiland, God verandert nooit.
Het taakveld Vieringen heeft een heleboel vaste taken rondom het verzorgen van de
zondagse diensten, zoals de muziek, liturgie, sprekers, welkomstdienst, beamer, technici,
avondmaal enzovoort. Ook daar is het afgelopen jaar weer door velen de nodige aandacht aan
besteed. Tevens is er een lange termijnplan opgesteld voor de vervanging van en uitbreiding
van de audiovisuele installatie (ook met het oog op de verhuur) en zijn de eerste stappen
hierin door de gemeente inmiddels goedgekeurd.
Martijn Rooseboom, taakveldleider
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