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Telefonisch bereikbaar:
ma t/m do: 08.30-17.00 uur
Vrij: 08.30-12.30 uur

Openingstijden
burgerzaken:

Tubbergen
voor u!

Wat zijn wadi’s en waarom zijn ze zo nuttig?
Op verschillende plekken in Tubbergen liggen tegenwoordig wadi’s. Een wadi is een laaggelegen
zone in het gras die dient als infiltratievoorziening. Na een regenbui loopt het water van daken en
wegen in deze wadi’s en daar kan het langzaam in de bodem wegzakken. Het regenwater hoeft
dus niet afgevoerd te worden via de riolering naar de rioolwaterzuivering. Dit wordt ook wel afkoppelen genoemd: de regenpijpen worden afgekoppeld van de riolering. Het water kan ter plekke
wegzakken in de grond. Met de wadi voorkomen we dus dat schoon regenwater in het riool terechtkomt en vullen we ook nog eens het grondwater aan! Zo helpt de wadi tegen wateroverlast
en droogte.
Meer biodiversiteit!
Een bijkomend voordeel van de groene inrichting rondom wadi’s, is dat we de biodiversiteit bevorderen. Aangezien een strak gazon niet veel bijdraagt aan de biodiversiteit en het ook niet ten
goede komt aan de waterinfiltratie, maaien we de
wadi’s minder vaak dan
voorheen.

Vanwege de maatregelen tegen het
coronavirus hebben wij onze dienstverlening aangepast. Zo kunt u alleen op afspraak terecht. Kijk voor
de openingstijden en andere wijzigingen in de dienstverlening op
www.tubbergen.nl/informatie-coronavirus of neem telefonisch contact
op.

Ook voeren we het maaisel
af, waardoor de bodem verschraald. Deze ‘schralere’
bodem zorgt voor meer
kruiden en bloemen in
plaats van grassen. Dat is
niet alleen bevorderlijk voor
de biodiversiteit en hiermee
de leefruimte voor vlinders,
vogels en insecten, maar
ook voor de leefbaarheid in
jouw buurt!

Meldlijn voor storingen
openbare ruimte,
buiten kantooruren:

Blijft het water na een flinke
regenbui ook in jouw tuin
staan? Ga naar de website
www.groenblauwtwente.nl
en kijk wat jij in je eigen
tuin kunt doen!

tel. 06 54 97 59 91
(uitsluitend voor
spoedeisende zaken)

Ondernemers opgelet:
WOON2021 gaat dit jaar
weer door!
Er wordt momenteel veel verbouwd, tuinen worden opnieuw ingericht en er
komen diverse kavels in de verkoop de
aankomende tijd. Een mooi moment om
onze inwoners te voorzien van informatie
over jouw bedrijf en/of jouw producten!
Dit kan tijdens de tweedaagse beurs
WOON2021.
Wil je ook een stand innemen op deze leuke
en informatieve beurs op 29 en 30 oktober
aanstaande? Dan kun je je tot 23 juli aanmelden door een mail te sturen naar
f.heithuis@noaberkracht.nl. Daarna ontvang je
van ons de link naar het aanmeldformulier.
Meer informatie?
Neem contact op met Femke Heithuis
(f.heithuis@noaberkracht.nl)

Storingen riool(gemaal)
Tel: 06 54 93 38 82
(24 uur via gemeentelijke storingsmonteur)

Overige spoedeisende klachten
en/of calamiteiten buiten kantooruren die niet kunnen wachten tot de
volgende werkdag en betrekking
hebben op veiligheid en handhaving
kunt u bellen met: 06-147 585 49

Redactie:
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De ambtelijke organisatie
van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland werken
samen onder de naam:

Risico’s

kool en de geit willen sparen. We willen niet het risico lopen
om iemand te kwetsen of tekort te doen. Is dat reëel? En
worden we er gelukkig van? Misschien doen we elkaar juist
wel tekort in onze ijver om alles te voorkomen. Bijvoorbeeld
door niet duidelijk te zijn en of elkaar in onze vrijheid te beknotten, uit angst dat er iets ergs gebeurt of het risico lopen
op een fikse discussie.

‘Onze maatschappij ontwikkelt zich tot een risicosamenleving: we accepteren geen risico’s meer. De overheid moet
ons behoeden voor pandemieën en andere tegenspoed. En
als het niet lukt een ramp te voorkomen, dan moeten de
negatieve gevolgen zo klein mogelijk zijn. Risico’s moeten
in onze samenleving zo veel als mogelijk worden uitgesloBest goed om daarover eens verder door te denken, met in
ten. Het is de vraag of dit voor iedereen een leefbare sahet achterhoofd dat andere Twentse spreekwoord: ‘vake
menleving is. Want een samenleving die geen risico’s
be'j te bange’. Gelukkig hebben
accepteert, is een samenlewe onze jeugd en die is niet
ving die uiteindelijk stil komt
bang. Die gaan kamperen in het
te staan.’ Dat is de strekking
buitengebied, zonder schone
van een column van Leonard
toiletgebouwen,
stromend
Geluk die vorige week gepuwater, wifi en elektriciteit. Maar
bliceerd werd in het VNG-mawel met een hoop lol. Misschien
gazine.
moeten we daar een voorbeeld
aan nemen en de dingen iets
Een column die wij met een
meer nemen zoals ze komen.
schok van herkenning lazen.
Ook al betekent dit dat er soms
Want inderdaad, daar doen
een berenklauw in de weg
we zelf ook aan mee. We
staat, een eikenprocessierups
doen zo ons best om iedereen
op ons hoofd valt, een pittige
overal voor te behoeden, dat
discussie ontstaat of ergens een
we soms bijna vergeten dat
of ander steekje valt…
risico’s nu eenmaal bij het
leven horen. Soms stellen we
College van Tubbergen
besluiten uit omdat we de

vervolg van de officiele publicatie
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Eerst Regiotaxi-gebruikers, later alle Twentenaren

Nieuwe Twentse reis-app GOAN! gelanceerd
GOAN! is dè nieuwe reis-app voor Twente. Sinds woensdag 16 juni is GOAN! te downloaden in de Play- en Appstore. Wmo-Regiotaxi-reizigers worden benaderd om er actief mee aan de slag te gaan. Later dit jaar volgt
een bredere publiekcampagne voor alle Twentenaren.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Verloren: motor koffer, pasjes
Gevonden: fiets

GOAN! is voor en door acht Twentse gemeenten ontwikkeld in samenwerking met de Provincie Overijssel en het Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat. De pilot in Twente is uniek omdat met GOAN! ook met de regiotaxi gereisd kan worden.
Met andere ontwikkelde apps kan dit (nog) niet.
De gemeente Tubbergen is één van de acht deelnemende gemeenten. De andere gemeenten zijn Dinkelland, Enschede,
Haaksbergen, Hengelo, Losser, Oldenzaal en Twenterand. We interviewen onze wethouder zorg Hilde Berning-Everlo (gemeente Tubbergen) over dit initiatief:
Waarom doet de gemeente Tubbergen mee aan deze pilot?
Deelname aan deze pilot is een mooie kans om met de tijd mee te gaan. Er worden tegenwoordig veel apps gemaakt en
een app waarin alle reismogelijkheden samen komen, sprak ons aan. Door deel te nemen aan deze pilot kunnen we slim
gebruik maken van de expertise van een landelijk programma en meeliften op de financiering door meerdere partijen. Maar
het uiteindelijke doel is natuurlijk om onze inwoners te faciliteren.
Wat kunnen inwoners met GOAN! ?
GOAN! toont je alle reismogelijkheden op basis van de bestemming en tijd die je invoert; Regiotaxi, bus, buurtbus, trein,
deelfiets, deelscooter, AutoMaatje. Het kan allemaal. En het laat ook zien wat elke variant kost en hoe lang je ermee onderweg bent. Als gebruiker kies je wat je aanstaat en boek en betaal je je reis in één keer!
Waarom is GOAN zo aantrekkelijk voor inwoners?
Het mooiste aan GOAN! is dat het echt door iedereen te gebruiken is, óók door onze minder mobiele inwoners. Alle Regiotaxigebruikers kunnen de pas koppelen aan de app. Zo kunnen zij de Regiotaxi-ritten regelen, maar ook met het openbaar
vervoer reizen. Net als iedereen. De Regiotaxigebruiker kan dan gewoon de dienstregeling aanhouden en een volgende
bus pakken als hij ergens wat langer wil blijven of als de afspraak uitloopt.
Houdt de app er dan rekening mee wanneer iemand slecht ter been is?
De app houdt hier inderdaad rekening mee! Bij je persoonlijke instellingen kan je in GOAN! aangeven hoe ver je maximaal
kunt lopen of, als je rolstoelgebruiker bent, kunt rollen. In het reisadvies dat je krijgt wordt hier dan rekening mee gehouden. Zo kan het gebeuren dat een inwoner een reis te zien krijgt die nu ook met het openbaar vervoer gemaakt kan worden.
Bijna alle bussen en ook treinen zijn tegenwoordig immers toegankelijk en ook de bushaltes zijn voor rolstoelers bereikbaar
en opgehoogd tot instaphoogte.
Hoe zit het met de toegankelijkheid van het openbaar vervoer?
Het openbaar is nog niet zo heel lang geleden toegankelijk geworden en veel mensen zijn al jaren gewend met de Regiotaxi
te reizen. Maar misschien helpt het welkomstaanbod voor de Regiotaxigebruiker van € 20,00 reistegoed als je de app
downloadt en een reis boekt, hen over de drempel. Verder is het mooi dat de app een SOS-knop heeft waarmee je hulp
kunt inroepen als de reis niet goed verloopt. Via GPS kunnen ze dan zo zien waar je bent en je verder op weg helpen. In
het ergste geval halen ze je op en brengen ze je gratis thuis.
Klinkt allemaal mooi maar niet iedere oudere heeft een android mobiel of een I-phone en kan met zo’n app
omgaan. Zijn de verwachtingen niet te hooggespannen?
Iedereen die bij dit project betrokken is, is zich hier wel degelijk van bewust en verwacht ècht niet dat iedere Regiotaxigebruiker GOAN! kan gebruiken. Maar doordat de app ècht beschikbaar is voor iedereen die dit maar wil, is de verwachting
dat de toekomstige oudere hier makkelijker mee omgaat.

Regiotaxigebruiker en geen brief ontvangen? In eerste instantie worden alle regiotaxigebruikers aangeschreven die sinds maart 2020 minimaal eenmaal met de regiotaxi hebben gereisd. Bij de eerste evaluatie
in juli wordt besloten of ook de overige gebruikers persoonlijk worden aangeschreven.

Tubbergen officieel

Bied uw gft-container iedere inzamelronde aan
Bacteriën in een vergister zorgen ervoor dat het
afval vergist. Tijdens dit proces, dat ongeveer
twee weken duurt, wordt het gft-afval verwerkt
tot biogas (groen gas) en digestaat. Dit digestaat wordt verder verwerkt tot compost.
Gft-afval heeft een hogere opbrengst aan biogas als het kort in de gft-container zit. Een
echte Terugwinnaar zorgt ervoor dat de gft-container iedere inzamelronde wordt aangeboden,
ook als er maar een klein beetje gft-afval in zit.
Het aanbieden van de gft-container kost u niets
extra en zo werken we samen aan een zo hoog
mogelijk rendement uit de grondstof gft.
Waar wordt groen gas voor gebruikt?
Het gas wordt toegevoegd aan het aardgasnet.
Hierna wordt het gebruikt voor het verwarmen
van huishoudens en gebouwen zoals het gemeentehuis. Ook rijden sommige voertuigen
van ROVA op het gas, waarmee we weer nieuw
gft inzamelen. Zo is de cyclus weer rond!
Word ook een Terugwinnaar en scheid je gft
goed. Zo creëren we samen nieuwe duurzame
producten. Kijk voor meer informatie op
www.terugwinnaars.nl.

Wilt u een bericht krijgen over bijvoorbeeld vergunningen, bouwplannen, bestemmingsplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt of in de hele gemeente? Dan kunt u:
- zich aanmelden voor de e-mailservice; dan krijgt u een e-mail telkens als er een
publicatie is;
- de nieuwe app voor smartphone of tablet installeren. Deze app is beschikbaar voor
Apple (iOS), Android en Windows.
U kunt zelf instellen welk type berichten u wilt ontvangen en binnen welke straal om uw
huis of bedrijf. Inschrijven kan via www.overuwbuurt.overheid.nl. Via deze link kunt u
ook op het internet informatie opvragen zonder dat u bent ingeschreven. Dat kunt u dan
doen door het opgeven van uw postcode.

Ingekomen aanvraag
Afgelopen periode zijn een of meer aanvragen binnengekomen. De stukken kunnen na
telefonische afspraak worden ingezien in het gemeentehuis. Zolang er nog geen beslissing
is genomen, kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar voren brengen bij het
gemeentebestuur.
Ingekomen is onder meer een aanvraag: met betrekking tot:
Waar?
Wat en wanneer?
Vasse, Denekamperweg 210
drank- en horecavergunning
Vasse
Parelloop op 16 juli 2021

Verleende vergunning of ontheffing
Afgelopen periode zijn een of meer vergunningen en/of ontheffingen verleend. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij het gemeentebestuur. Dat kan gedurende 6 weken na de verzending aan de aanvrager. Het betreft:
Waar?
Wat en wanneer?
Verzonden
Vasse, Denekamperweg 210
drank- en horecavergunning
24-06-2021
ontheffing stookverbod t/m 28 juni
2024

Afval dat ontstaat tijdens het koken, zoals
schillen, resten van groente en fruit en
etensresten noemen we groente-, fruit- en
tuinafval (gft). Hetzelfde geldt voor afval
dat ontstaat bij het werken in de tuin,
zoals onkruid, bladeren en takken van
snoeiwerk. Het ingezamelde gft kan gerecycled worden tot nieuwe duurzame producten, zoals groen gas en compost. Om
deze gft goed te recyclen moet het goed
gescheiden zijn en op tijd aan de weg worden gezet.

E- mailservice en app “Berichten over uw buurt”

Actualiteiten

Geesteren, Schollinksweg 14

Bied uw gft-container
iedere inzamelronde
aan voor betere recycling

28-06-2021

Omgeving en milieu
Aanvraag omgevingsvergunning
Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure. Er moet in principe binnen 8 weken op de aanvraag worden
beslist. Van de ontvangst van een aanvraag moet openbaar kennis worden gegeven. Het
is echter niet mogelijk naar aanleiding van die kennisgeving bezwaren of zienswijzen in
te dienen.
Bij de gemeente is binnengekomen een aanvraag - reguliere procedure - voor:
Waar?
Project
Ingekomen
Albergen, Zenderseweg 57
het realiseren van een autoreparatie
23-06-2021
en servicebedrijf
Geesteren, Dorpsstraat 69

het aanpassen van een luifel

29-06-2021
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Manderveen, Bloomsweg 6,
kadastraal bekend sectie B,
nr. 3648

het bouwen van een varkensschuur
en een agrarische schuur

29-06-2021

Omgevingsvergunning;
verlenging beslissingstermijn

Burgemeester en wethouders voornoemd

Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure. Er moet dan in principe binnen 8 weken na ontvangst van
de aanvraag worden beslist. Maar die termijn kan zo nodig worden verlengd. Tegen een
beslissing om een termijn te verlengen kan alleen bezwaar gemaakt worden door degene
die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit.
Burgemeester en wethouders hebben de beslissingstermijn verlengd met betrekking tot
een aanvraag om omgevingsvergunning voor:
Waar?
Project
Ingekomen
Albergen, Ootmarsumseweg 159
het plaatsen van een reclame
11-05-2021
ledscherm

Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure een of meer omgevingsvergunningen verleend. Belanghebbenden
kunnen gedurende 6 weken na de datum van verzending aan de aanvrager schriftelijk
bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Gedurende de bezwarentermijn liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis. Als u de stukken wilt inzien,
verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken.
Meestal mag van een omgevingsvergunning pas gebruik gemaakt worden als de bezwarentermijn is verstreken. Alleen van een omgevingsvergunning om te bouwen mag doorgaans meteen gebruik gemaakt worden. Maar wie begint te bouwen zolang de
bezwarentermijn nog niet is afgelopen, bouwt wel op eigen risico.
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Waar?
Project
Verzonden
Tubbergen, Everlostraat 23
het realiseren van een nieuwe kap
op een bestaand bijgebouw
30-06-2021
Tubbergen, Hardenbergerweg 58

het bouwen van een schuur

Mondelinge inspraakreacties kunt u binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u
daarvoor een afspraak heeft gemaakt met dhr. B. Prins of dhr. R. Oude Moleman van het
organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000. Ook
voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon contact opnemen.

28-06-2021

Meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer
Voor het “oprichten of veranderen” van bepaalde categorieën van inrichtingen is geen omgevingsvergunning vereist. Wel moet op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer
vooraf een melding worden ingediend en moeten landelijk vastgestelde voorschriften worden nageleefd. Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot deze bedrijven
wel nog zogenoemde “maatwerkvoorschriften” vaststellen. Een melding is ingediend voor
een inrichting te:
Plaats, adres
Betreft:
Maatwerk?
Geesteren, Denekamperweg 40c
het starten van een bedrijf, handel
Nee
en reparatie van personenauto’s en
lichte bedrijfsauto’s

Ontwerpbestemmingsplan
“Buitengebied, Vasserdijk 67 Langeveen” Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Vasserdijk 67 in Langeveen”.
Het ontwerp-bestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van het aan de Vasserdijk 67
in Langeveen gevestigde houthandel- en houtbewerkingsbedrijf.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 7 juli 2021
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken
wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken met de receptie van het gemeentehuis.
U kunt het plan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op
deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer NL.IMRO.0183.BUIBPVASSERDIJK67-OW01. Het plan is eveneens digitaal
in te zien via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht
aan de gemeenteraad, postbus 30, 7650 AA Tubbergen en dienen voor het einde van de
termijn te worden ingediend dan wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen
kunt u binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met dhr. N. van Benthem of mevrouw Y. ter Beek van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.
Vragen?
Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis. Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. N.
van Benthem of mevrouw Y. ter Beek van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving
via het telefoonnummer 0546-628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Rechtsbescherming
Contactgegevens van de gemeente, ook voor het indienen van zienswijzen en
bezwaarschriften:
Adres: Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen / Postbus 30, 7650 AA Tubbergen.
Telefoon: 0546- 628000 Fax: 0546- 628111 E- mail: gemeente@Tubbergen.nl.

Ruimtelijk beleid

Zienswijzen en bedenkingen
Zienswijzen en bedenkingen kunnen worden ingediend op een moment dat er nog geen
besluit is vastgesteld. Het gaat daarbij dus niet zozeer om rechtsbescherming maar om
een zorgvuldige voorbereiding van het nog te nemen besluit.

Ontwerpbeleidsnota “Buitengebied met kwaliteit
Ruimtelijk beleid buitengebied”

Bezwaar
Een bezwaarschrift wordt ingediend bij de instantie die het besluit genomen heeft. Als het
tijdig is ingediend, vindt op basis van het bezwaarschrift een heroverweging plaats. Die
heroverweging kan ertoe leiden dat een besluit wordt herroepen en dat in plaats daarvan
een nieuw besluit wordt genomen. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift staat beroep
open bij de bestuursrechter.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
De ontwerpbeleidsnota “Buitengebied met kwaliteit – Ruimtelijk beleid buitengebied”.
De beleidsnota heeft betrekking op het nieuwe ruimtelijke beleid voor het buitengebied.
Het betreft een samenvoeging, actualisatie en vereenvoudiging van meerdere ruimtelijke
beleidsregelingen voor het buitengebied, waaronder: Rood voor Rood, Schuur voor Schuur,
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving, Vrijkomende Agrarische Bebouwing, Plattelandswoning en Nieuwe Landgoederen. Het doel van de beleidsnota is enerzijds het in stand houden en verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied en anderzijds het
mogelijk maken van (economische) ontwikkelingen in het buitengebied om zo een bijdrage
te leveren aan een vitaal en leefbaar buitengebied.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van de ontwerpbeleidsnota ligt met ingang van 7 juli 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch
een afspraak te maken met de receptie van het gemeentehuis. De ontwerpbeleidsnota is
eveneens digitaal in te zien via de website https://www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Inspraak
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder mondeling of schriftelijk zijn reactie naar voren brengen. Schriftelijke inspraakreacties moeten worden gericht
aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 30, 7650 AA Tubbergen en
dienen voor het einde van de termijn te worden ingediend dan wel per post te zijn bezorgd.

Beroep
Beroep wordt ingesteld bij een bestuursrechter. Als beroep openstaat tegen een besluit is
bij de bekendmaking daarvan vermeld welke bestuursrechter bevoegd is. Ook wordt daarbij vermeld wat de voorwaarden zijn om in beroep te kunnen gaan. Voor de mogelijkheid
om digitaal beroep in te stellen kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Hoger beroep
Hoger beroep wordt ingediend bij een hogere rechter tegen een uitspraak van een rechtbank. De rechtbank vermeldt de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen bij haar uitspraak.
Voorlopige voorziening
Meestal treedt een besluit meteen in werking nadat het is bekendgemaakt. Dat kan onomkeerbare gevolgen hebben. Wie bezwaar of beroep heeft ingesteld en de beslissing op
bezwaar of de uitspraak van de rechter niet kan afwachten, kan aan de bevoegde rechter
vragen om het besluit te schorsen of om een andere voorlopige maatregel te treffen. Voor
de mogelijkheid om digitaal een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen, kunt u
kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

A LIFE CHANGING EXPERIENCE

Doe mee en schrijf je in: opgevenisgeenoptie.nl

