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Ronduit Open klaar voor 19 maart

Verder in deze nieuwsbrief

Tekst Tiemen Brouwer - Voorzitter
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Graag begin ik met iedereen het beste te wensen voor 2014! Het  Bericht van de fractie
jaar is al weer een paar weken oud maar toch, mensen het beste
wensen mag altijd. Niet waar?!
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We zijn begonnen aan een politiek spannend jaar. Namelijk op 19  Volg Ronduit Open
maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen, ook in Leudal. De eerste
campagnestukjes verschijnen al in de media. Maar we zijn en blijven
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in Limburg dus eerst komt carnaval en dan de rest.
 Vraaggesprek met Joerie Minses
Voor Ronduit Open is de campagne al vier jaar aan de gang. Wij zijn
er namelijk niet alleen in verkiezingstijd voor burgers en bedrijven,
maar gedurende de gehele raadsperiode. Luisteren naar burgers, Pagina 5
opkomen voor hun belangen en die van bedrijven, ombudswerk; het
 Ronduit Open presenteert sterke kandidatenlijst
zijn voor Ronduit Open vanzelfsprekendheden.
Ronduit Open heeft zich de afgelopen raadsperiode goed en op een  Verkiezingsprogramma Ronduit Open: ´Kiezen voor
positieve wijze geprofileerd in de raad, commissies en de coalitie verandering in Leudal´
maar ook daarbuiten. We hebben een heel helder, constructief en
innovatief verkiezingsprogramma, dat gebaseerd is op de principes  Goed om nog te weten……
en idealen die Ronduit Open al meer dan 30 jaar heeft. En bovenal
gaan we met een sterke kandidatenlijst de verkiezingen in! Ronduit  Verantwoording
Open is dus klaar voor 19 maart.
Zoals altijd leest u in deze nieuwsbrief een bericht van de fractie met
daarin een terugblik op de afgelopen periode in raad. Verder treft u
in een vraaggesprek aan met Joerie Minses. Met het vertrouwen van
bestuur en fractie is hij lijsttrekker voor Ronduit Open tijdens de
komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij voert een kandidatenlijst
van 23 mensen aan. Naast vertrouwde namen zijn er ook veel
nieuwe op de kandidatenlijst te vinden. Dit tegen de tendens dat het
voor partijen lastig is om nieuwe kandidaten te vinden. Het bewijst
ook dat de principes en idealen van Ronduit Open springlevend zijn.
Als voorzitter ben ik trots op onze kandidatenlijst. Alle kandidaten
zijn deskundige en gemotiveerde mensen uit verschillende kernen
van de gemeente Leudal. Ze zijn allemaal uw vertrouwen waard en
willen in de Leudalse politiek een positief-kritische houding
aannemen, dicht bij burgers en bedrijven.
Ook kunt u in deze nieuws brief de items vinden die aan de orde
komen in het verkiezingsprogramma van Ronduit Open. Het hele
programma kunt u nalezen op onze website. Verder kunt u Ronduit
Open volgen op Facebook en Twitter.
Laat dit het jaar worden waarin we kiezen voor verandering in
Leudal. Dit kan door op 19 maart te stemmen op Ronduit Open. Ik
reken op u.
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Bericht van de fractie
Tekst Richard Verheul - Raadslid

Een paar maanden tandenknarsen
In de septembervergadering van de Raad kwam het rapport van de Rekenkamer over het functioneren van de Raad aan de
orde. De rekenkamer formuleerde een groot aantal zinnige aanbevelingen. De Raad sprak uit die voorstellen best over te
willen nemen, maar vergat daarbij dat een in 2012 breed aangenomen motie van Ronduit Open over precies datzelfde
onderwerp al een jaar lang op uitvoering wachtte. Men vond dat geen enkel punt. Alle partijen, behalve Ronduit Open en de
PvdA, vonden het prima dat raadsbesluiten niet werden uitgevoerd.
Bij het onderwerp ontgrindingen in deze vergadering kregen we een nare smaak in de mond. We voelden ons gepiepeld toen
wij vernamen dat wethouder Vogels, in strijd met een raadsbesluit uit 2012, meegewerkt had aan een plan van Kuijpers Kessel
om veel meer te ontgrinden. En triest dat daarmee opnieuw het Zwaarveld en het Buggenummerveld verder worden
aangetast. Kwetsbare waarden als landschap en cultuurhistorie zouden zo moeten wijken voor het winstbejag van een enkel
bedrijf. Men probeerde met onjuiste cijfers burgers met een smoes wijs te maken dat de ontgrindingen in hùn belang zijn,
zogenaamd vanwege de hoogwater-bescherming.
De Raadsvergadering van 8 oktober was er een met een voorspelbaar verloop. Het CDA en Samen Verder, gesteund door VVD
en PL, bepalen de beslissingen in de Raad, de andere partijen vervullen de rol van bijsluiter.
In maart had de Raad besloten dat uitkoop van de woning van Ruiter de enige mogelijkheid was om tot een blijvende
oplossing te komen in het conflict dat deze met de gemeente had. Het College zou gaan onderhandelen. Dat idee sneuvelde
het eerst als gevolg van een communicatief blunderend optreden van, alweer, wethouder Vogels. Wij vroegen al in mei om de
burgemeester met de zaak te belasten, maar de Raad wees dit toen af. De afloop is bekend: we zijn duizenden euro’s aan deze
kwestie kwijtgeraakt. Eerder al, in maart, kwam er een vernietigend rapport over het optreden van de gemeente Haelen en
Leudal in deze zaak. Het bleef bij papier: er is niets geleerd en de burgers betalen de rekening.
De problemen rond de gemeenschapsvoorzieningen spelen in bijna elke Raadsvergadering een belangrijke en schijnbaar niet
op te lossen rol. Rondom het voorstel om de gemeenschapsvoorziening Aldenghoor een krediet te verlenen voor een
noodzakelijke uitbreiding speelde zich een bizarre kermis af. Er zijn diverse gemeenschapshuizen waar nog het een en ander
moet gebeuren. We willen dat dit in kaart wordt gebracht en dat daar geld voor komt. We wensen niet dat het ene
gemeenschapshuis geld krijgt en dat andere gemeenschapshuizen daar dan de dupe van worden. Wij vroegen daarom in een
amendement om garanties voor zo’n integraal beleid en een daaraan gekoppelde lijst van prioritering. Voor de
CDA-woordvoerder was dat te moeilijk. Liever hap-snap beleid dan kijken naar een volgorde van belangrijkheid. Tot op de dag
van vandaag ontbreekt een dergelijke lijst alhoewel de problemen rond de voorzieningen zich opstapelen.
Ook de regionale samenwerking kwam in deze vergadering weer aan de orde. Ronduit Open is een verklaard voorstander van
regionale samenwerking. Maar dan moet die samenwerking ook regionaal wat voorstellen, Tot nu toe bleven tastbare
resultaten uit en werd er vooral veel, heel veel gepraat. En dat kostte heel veel geld. Ronduit Open kiest voor een kleine,
flexibele, uitvoeringsgerichte organisatie en voor een Raad die direct bij de besluitvorming betrokken is. Wij willen in de
nieuwe aanpak geen oude wijn in nieuwe zakken. Wij willen concrete projecten met een duidelijk regionale meerwaarde.
Zoals onze woordvoerder zei: het speelkwartier is voorbij. Voor ons zitten we wat betreft de regionale samenwerking in de
blessuretijd. Als het nu niet lukt klinkt op zeker moment het laatste fluitsignaal en is de wedstrijd afgelopen!
Verleden jaar stemden CDA, Samen Verder en VVD ermee in dat activiteiten van Loonbedrijf Hendrickx te Horn die in strijd zijn
met het geldende bestemmingsplan tijdelijk zouden worden gelegaliseerd. Omwonenden waren hier tegen. Ze zijn thans een
illusie armer en een ervaring rijker: hun bezwaren werden afgewezen want het huidige College besloot dat de
bestemmingsplan-strijdige activiteiten permanent worden gelegaliseerd. Bestaande rechten van omwonenden moesten
wijken om Hendrickx rechten te geven die hij tot op heden niet had. Merkwaardig was de opstelling van Progressief Leudal:
verleden jaar tegen tijdelijke legalisering, maar eenmaal in het College is permanente legalisering plotseling bespreekbaar.
Bij de behandeling van de begroting 2014 kwamen we met forse kritiek. De begroting sluit niet. Er moet dus bezuinigd
worden, maar het College geeft in de begroting niet aan waar het geld vandaan gehaald wordt. Er komen ook nog forse
kostenposten. En alweer weten we niet hoe we dat gaan betalen. Leudal moet meebetalen aan de N280 maar in de begroting
is daarvoor niets gereserveerd. Er wordt gereorganiseerd. Daarom verliezen 29 medewerkers hun baan. In het sociaal plan
staan tal van toezeggingen die geld kosten, maar portefeuille-houder Thomassen heeft er geen cent voor gereserveerd. We
lopen tegen forse tekorten op bij de gemeenschapshuizen. Als we alle noodhulp bij elkaar tellen zijn we vele tienduizenden
euro’s armer. Waar het geld vandaan moet komen weet nog niemand.
vervolg op de volgende pagina
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Wij waren als Ronduit Open zelf veel concreter. Wijzelf kwamen bijvoorbeeld met een vernieuwend plan van aanpak voor de
gemeenschapsvoorzieningen. Maar de Raad had kennelijk last van koudwatervrees: de coalitiepartijen durfden ondanks de
uitgesproken positieve waardering voor ons voorstel deze aanpak toch niet ondersteunen. Raar! Het water staat ons aan de
lippen, maar het uitgeworpen reddingsvest werd niet gegrepen. Liever werd gekozen voor ad hoc oplossingen voor de korte
termijn.
We willen voorts 30% bezuinigen op externe opdrachten. Verleden jaar werd dat voorstel nog gesteund door Samen Verder.
Nu zit men in het College en vertikt men het zich aan dat besluit te houden! Wij wilden ook een veel directere controle op de
uitgaven. Er wordt geld uitgegeven zonder dat daarvoor de noodzaak kan worden aangegeven. Ook de Raad zelf kan er wat
van. De Raad trok bijvoorbeeld (€ 50.000 uit voor een onderzoek rond de zaak Ruiter in Haelen! Wij vonden dat raadsleden
dat zelf hadden kunnen doen. Alle informatie was beschikbaar, maar men maakte zich er op deze manier wel heel gemakkelijk
van af. We wilden het ook veel zuiniger aandoen met de regionale samenwerking. Ondanks onze jarenlange kritiek veranderde
er niets. Wij zijn voorstander van de afschaffing van de Welstandscommissie. Het is een nodeloze en dure bemoeienis die veel
ergernis oplevert. We willen ook de Rekenkamer opheffen. Weliswaar worden prima rapporten uitgebracht, maar de Raad
doet er nauwelijks iets mee, En dat vindt de Rekenkamer zelf ook!
Onze voorstellen werden afgewezen. Maar dat diverse fracties desondanks dan wèl voorstellen extra uitgaven te doen en
daarbij “vergeten” aan te geven waar het geld vandaan moet komen, dat snappen we niet! We willen ons niet populair maken
bij burgers en die later daarvoor de rekening toeschuiven.
In de vergadering van november 2013 deed Ronduit Open een poging om op korte termijn de Dorpsstraat in Baexem voor een
deel aan te pakken. In 2012 besloot de Raad namelijk dat deze weg op korte termijn moest worden verbeterd. Het huidige
College wil dit echter jaren uitstellen. In de suggestie van Ronduit Open kan het gedeelte tussen spoor en kerk al in 2014 op de
schop. De Provincie besluit namelijk in januari al welke oplossing gekozen wordt voor de N280. Dan weten we dus ook wat die
oplossing voor consequenties heeft voor de plannen rond de Dorpstraat en hoeven we niet langer te wachten met de aanpak
tot verbetering. Bovendien is er geld beschikbaar voor ons voorstel. Jammer dat men de beloften aan de inwoners van
Baexem niet wil nakomen. Met betrekking tot die N280 besloot de Raad in de decembervergadering tot een uitspraak over
het gewenste tracé. Dat was niet bepaald de uitspraak die Ronduit Open voor ogen stond of die het meest gunstig is voor
Baexem. In dit verband gaat het uitsluitend om feiten en om correcte informatie. Ronduit Open koos voor variant 3c. En
waarom is duidelijk:

De geluidsbelasting vermindert aanzienlijk;

Er komt minder verkeer door de Dorpstraat;

Er ontstaan prima mogelijkheden voor de verfraaiing van de entree van Baexem;

Landbouw, landschap en natuur worden minder aangetast dan bij variant 5;

Het kostenplaatje voor Leudal zal hoogstwaarschijnlijk veel lager zijn dan bij variant 5.

Het is heel twijfelachtig of variant 5 bij de Raad van State wel kan stand houden, want het is strijdig met het rijksbeleid.
Het is èèn van de onderwerpen (zoals ook t.a.v. geluidsoverlast) waarover inwoners van Baexem steeds onjuist,
onvolledig en eenzijdig zijn geïnformeerd.
Wij hebben gekozen voor de feiten. Daar heeft Baexem meer aan dan aan onjuiste informatie.
De provincie is bezorgd over de gemeentelijke financiën, meldden we in die Raadsvergadering van december. De
meerjarenbegroting vertoont tekorten en de provincie vindt de bezuinigingen voor komend jaar onrealistisch. Wij hebben
daarvoor gewaarschuwd. En wat doet de Raad? Aan de vooravond van de verkiezingen kwam men notabene met allerlei dure
voorstellen. Het is het bekende politieke liedje: vòòr de verkiezingen van alles beloven en nà de verkiezingen betalen de
burgers de rekening. Ronduit Open weigert te scoren met dat soort goedkope politiek. Voor het eerst in de geschiedenis van
Leudal sluit met steun van de coalitie de rekening over 2013 door het beleid van het nieuwe College met een tekort. Toch
pleitten CDA en Samen Verder onbegrijpelijk genoeg voor nòg meer uitgaven en nòg meer projecten. De provinciale
waarschuwing dat na de verkiezingen ingrijpende maatregelen nodig zijn werd willens en wetens in de wind geslagen.

Volg Ronduit Open
www.ronduitopen.nl
www.facebook.com/ronduitopen
@ronduitopen
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Vraaggesprek met Joerie Minses
Interview en tekst Bart Thiesen

Lijsttrekker van Ronduit Open bij de komende gemeenteraadsverkiezingen
Is er een verschil tussen kandidaat zijn voor de verkiezingen en lijsttrekker zijn?
Jawel, dat is volgens Joerie een groot verschil. Als individuele kandidaat probeer je je persoonlijk zo
goed mogelijk te profileren. Maar je bent natuurlijk ook teamspeler bij de partij waarvoor je
meedoet. Als lijsttrekker ben je, behalve dat, ook het aanspreekpunt namens de partij naar
anderen toe. Je bent de officiële spreekbuis naar buiten toe. Je zult in debatten en overal elders
waar je namens de partij het woord voert, je woordje moeten doen en daar de standpunten van de
partij op allerlei gebied goed en duidelijk naar voren moeten brengen. Dat betekent dat je, zeker in
de debatten, heel goed moet weten waar wij als Ronduit Open ons onderscheiden van andere
partijen. Je zult consequent steeds dezelfde standpunten moeten innemen en duidelijk maken. Je
vertegenwoordigt als lijsttrekker dus veel meer de partij als geheel.
Waar staat Ronduit Open inhoudelijk dan voor?
De zaken waar Ronduit Open zich vanaf de oprichting, nu al meer dan 30 jaar geleden, voor heeft ingezet kunnen niet genoeg
bij de burgers onder de aandacht worden gebracht. Ze hebben na ruim 30 jaar nog steeds niet aan belangrijkheid ingeboet. Je
inzetten voor alles wat kwetsbaar is, is bijvoorbeeld een van de uitgangspunten bij het handelen van raadsleden van Ronduit
Open. Oog hebben voor de medemens die het moeilijk heeft, maar ook voor kwetsbare groepen of natuur die in de
verdrukking dreigt te komen. Ook heeft Ronduit Open zich altijd sterk gemaakt voor een efficiënte organisatiestructuur in de
gemeente. En dat geldt dan op alle terreinen waar die structuren er moeten zijn voor een goede (be)sturing maar ook voor
een adequate dienstverlening aan de burgers. En verder is Ronduit Open een warm pleitbezorger van een uiterst sober
financieel beleid. Daarnaast is het ombudswerk altijd een rode draad in ons handelen geweest.
Zijn jullie ook bereid om bestuursverantwoordelijkheid te nemen om zoveel mogelijk van de ideeën van Ronduit Open te
kunnen realiseren?
Uit het verleden blijkt dat Ronduit Open nooit is weggelopen voor haar verantwoordelijkheden. En dat zullen we in de
toekomst dus ook niet doen. Als je de eigen punten uitgevoerd wilt zien zul je daar wat voor moeten doen. Zelf actief
bijdragen aan de verwezenlijking daarvan geeft ook veel meer voldoening dan passief afwachten of er mogelijk iets gebeurd.
Natuurlijk is een coalitie vormen voor een deel ook altijd water bij de wijn doen en compromissen sluiten, maar de leidende
inhoudelijke punten dienen in elke coalitie wel overeind te blijven.
De fractie is verantwoordelijk voor de politieke standpuntbepaling in de raad en bewaakt de politieke koers van de coalitie en
het college.
Wat vind je van de kandidatenlijst en van de individuele kandidaten van Ronduit Open?
De kandidatenlijst voor de komende verkiezingen is aanzienlijk langer dan de vorige keer. En dat ondanks het stoppen van
enkele raadsleden om verschillende redenen. Daarbij heeft er een duidelijke verjonging plaatsgevonden op de lijst. Er staat nu
een mix van jonge en nieuwe kandidaten en meer gelouterde mensen, die het klappen van de zweep al een hele tijd kennen.
Ervaring gecombineerd dus met jong elan. De kandidatencommissie is er in geslaagd een lijst met hoogwaardige en
deskundige kandidaten samen te stellen. Daarbij is de spreiding over de verschillende kernen van Leudal ook weer verbeterd.
Ronduit Open hanteert de regel dat om verkozen te worden tot raadslid de meeste stemmen gelden. Veel stemmen krijgen
geeft vertrouwen dat burgers jou voldoende draagvlak geven je werk als raadslid te kunnen uitvoeren. En deze afspraak
maken betekent ook, dat alle kandidaten dat respecteren. Mensen met meer stemmen, krijgen daarmee het vertrouwen van
de burger en van Ronduit Open. Misschien is het goed nog op te merken dat integriteit op dit moment veel aandacht krijgt en
dat dat ook bij de kandidaten van Ronduit Open het geval is.
Wat zou Ronduit Open na de verkiezingen graag verbeteren?
De onderlinge verstandhouding tussen partijen in de raad van Leudal zou best verbeterd kunnen worden. Discussies zouden
gevoerd moeten worden op inhoudelijke argumenten. Ronduit Open wil daaraan bijdragen door standpunten en argumenten
als zodanig te benoemen en uit te wisselen en de discussie daartoe te beperken. Daarmee zou de inhoudelijke discussie weer
de boventoon kunnen gaan voeren.
En tenslotte: waarom zou de burger op Ronduit Open moeten gaan stemmen?
Omdat Ronduit Open een inhoudelijk zeer sterk programma heeft dat ook na de verkiezingen fier overeind blijft. We maken
ons namelijk ook buiten de verkiezingstijd druk om de kiezer. In het proces dat geleid heeft tot het opstellen van het
programma heeft iedereen binnen de partij zijn zegje kunnen doen. Het is daarmee een voor Ronduit Open zeer herkenbaar
programma geworden, waarbij sommige aspecten, door de actualiteit, wat meer aandacht hebben gekregen. De toekomst
van de gemeenschapshuizen is daar een mooi voorbeeld van.
Samengevat. Ronduit Open heeft een sterk programma, een sterke kandidatenlijst en een sterk verhaal.
Als lijsttrekker heeft Joerie dan ook de motivatie er iets moois van te maken en een maximaal vertrouwen in een goed
verkiezingsresultaat.
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Ronduit Open presenteert sterke kandidatenlijst
Tekst Redactioneel
Met overtuiging zal de lokale partij Ronduit Open op 19 maart weer deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Leudal.
Ronduit Open gaat met een sterke kandidatenlijst de verkiezingen in. De lijst met 23 kandidaten, bestaat uit vertrouwde maar
ook veel nieuwe namen. Hiermee is een goed evenwicht gevonden tussen ervaring en vernieuwing. De kandidaten brengen
een grote mate van deskundigheid mee en hebben ieder hun eigen achtergrond. Zij zijn onder andere afkomstig uit het
bedrijfsleven, de overheid, het verenigingsleven, hulpverlening en welzijnswerk. Ook wordt er nadrukkelijk ruimte geboden
aan aankomend politiek talent. De lijst laat een duidelijke verjonging zien en er is sprake van een goede verdeling over de
kernen van de gemeente Leudal.
Lijsttrekker is fractievoorzitter Joerie Minses (33) uit Kelpen-Oler. Joerie was in het vorige College drie jaar wethouder en
locoburgemeester. Op plaats 2 staat zittend raadslid Thieu Wagemans uit Heythuysen. Op plek 3 gevolgd door commissielid
Tiemen Brouwer (24), eveneens uit Heythuysen. Plek 4 is voor de eerste vrouw op de lijst Gerry Teeuwen uit Haler.
Op plek 5, 6 en 7 staan de huidige raadsleden, André Kierkels uit Neer, Berry Hermans uit Heythuysen en Richard Verheul uit
Heibloem. Jordi Custers uit Ell staat op plaats 8 en zorgt met z’n 20 jaar samen met Tiemen Brouwer voor een belangrijke
verjonging van de lijst. Op plek 9 en 10 staan respectievelijk Jan Engelen uit Roggel en Patrick Orbon uit Baexem.
De kern Grathem wordt vertegenwoordigd door Chrétien Wetemans op plek 11. Gevolgd door Stan Backus en Rob
Flinsenberg, beiden uit Heythuysen, op plek 12 en 13. Math Dirkx uit Haelen en Wim Lucassen uit Heythuysen maken de
eerste 15 kandidaten compleet.
Wiel Caenen uit Heibloem staat op nummer 16, gevolgd door Marianne Bultman uit Heythuysen op plaats 17. Baldwin Grabert
uit Horn en Pieter van Daal uit Buggenum staan op plek 18 en 19. René Clerkx, Door Jacobs, Toos van Horne en Bart Thiesen
maken de lijst compleet.
Deze kandidaten staan voor een eerlijke, open en integere manier van lokale politiek bedrijven, gebaseerd op een inhoudelijk
sterk verkiezingsprogramma. Kiest u op 19 maart voor verandering, openheid en transparantie, breng dan uw stem uit op een
van de kandidaten van Ronduit Open.

Verkiezingsprogramma Ronduit Open: ‘Kiezen voor verandering in Leudal’
Tekst Redactioneel
Hieronder staan de thema’s die aan de orde komen in het verkiezingsprogramma van Ronduit Open voor de raadsperiode
2014 - 2018. Het volledige verkiezingsprogramma is na te lezen op www.ronduitopen.nl
Het functioneren van de gemeente Leudal
De rol van raadsleden
De relatie tussen Raad en College
Integriteit
De communicatie met burgers
Regionale samenwerking
Verkeersbeleid
Onderhoud groen
Woningbouw
Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties

Economie en werkgelegenheid
Buitengebied
Toerisme
Handhaving
Zelfsturing
Onderwijs
Cultuur
Vrijwilligers
Verenigingen

Senioren
Gezondheid
Ondernemers
WMO en Welzijn
Werk en Inkomen
Jeugd

Goed om nog te weten……

Verantwoording

 3 april a.s. algemene ledenvergadering Ronduit Open vanaf
19.30u bij Geelenhoof in Kelpen-Oler. Een uitnodiging en de
agenda voor deze vergadering hebt u samen met deze
nieuwsbrief ontvangen. Het bestuur rekent op uw komst!
 Vergeet niet uw contributie voor 2014 te betalen! Samen met
deze nieuwsbrief hebt u hierover een brief ontvangen.
 Is uw e-mailadres nog niet bekend bij de vereniging of is uw
e-mailadres gewijzigd, maakt dit dan kenbaar aan het bestuur via
de website.
 De volgende nieuwsbrief zal in april uitkomen.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bestuur van de
Vereniging Ronduit Open ter informatie aan de leden
van Ronduit Open, over de raadsfractie en het bestuur.

Ronduit Open Nieuwsbrief

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen
rechten worden ontleend.
Voor vragen en opmerkingen kan men zich wenden tot
het secretariaat. Raadpleeg voor gegevens en verdere
informatie de website.
www.ronduitopen.nl
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