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1. Algemeen
1.1. Samenstelling
Op 31 december 2016 bestond de wijkraad
•
Johannes Albers (aspirant)
•
•
Hanna Hamersma
•
•
Saskia Klitsie
•
•
Marian Kuyper (aspirant)
•
Lia Alders en Cor Griffioen zijn gestopt met
wijkraad.

uit 8 leden, te weten:
Yvonne van Schie (aspirant)
Marijke Smit
Nicolette True
Hugo Visscher
hun werkzaamheden voor de

Het dagelijks bestuur van de wijkraad bestaat uit:
•
Hugo Visscher; voorzitter / secretaris
•
Saskia Klitsie; penningmeester / secretaris
Het dagelijks bestuur komt regelmatig bijeen om de wijkraadagenda te
bespreken en aandacht te besteden aan zaken die niet of niet voldoende op
de wijkraadvergaderingen kunnen worden besproken.
Naast de 8 wijkraadsleden waren er ook 5 bewoners actief bij de wijkraad
betrokken, zonder formeel lid te zijn van de wijkraad:
•
Lucy Kaestner
•
Jos Kruijswijk
•
Anton van Rijn
•
Riet Romijn
•
Roel Schaart

1.2. Vergaderingen en spreekuur
De wijkraad vergadert, exclusief de jaarvergadering, 9 keer. De gemiddelde
aanwezigheid van leden ligt op 80%. Minimaal bezoeken de leden de
vergaderingen 5 keer. In 2016 hebben ongeveer in totaal 95 niet-leden de
vergaderingen bezocht, gemiddeld 8 per vergadering, waarvan 4 bij meer dan
5 vergaderingen aanwezig zijn. Groen Links. Trots en de Partij van de Arbeid
zijn zeer regelmatig vertegenwoordigd. De wijkraad mag zich dus verheugen
op een goede opkomst van de leden, maar ook op aandacht vanuit de wijk.
Het spreekuur op de laatste dinsdagavond van de maand wordt regelmatig
bezocht. Veel verzoeken en klachten komen per e-mail binnen.
In 2016 hebben we een drietal extra vergaderingen gehouden met alleen de
wijkraadsleden.

2. Financiën
We zijn dit jaar officieel begonnen met een tekort van € -3.346,64 (zie ook
het vorig jaarverslag). In 2016 hebben we de begroting van 2016 (€ 15.829)
niet volledig opgebruikt. Redenen hiervoor zijn o.a. dat er 2 Europakoeriers
zijn uitgebracht. De 3e aan het eind van het jaar is niet doorgegaan mede
vanwege het stoppen van de redacteur. Dit jaar is “Mijn Haarlem” 1x
uitgebracht waaraan we alleen bijgedragen hebben in de bezorging.
We hebben wel meer moet investeren in de ‘Bureaukosten’, omdat we
afgelopen jaar de vergaderingen in onze eigen wijkkamer hebben gehouden
vanwege de sluiting Buitenhof van St. Jacob. Hiervoor hebben we tafels en
stoelen moeten kopen. Daarnaast hebben we administratief de
schoonmaakkosten ondergebracht in deze post.
De wijkraadsleden hebben een bescheiden kerstviering gehad in de
wijkraadkamer waarbij ieder wijkraadslid iets te eten had gemaakt.
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Op vrijdag 16 februari 2017 heeft de kascommissie de financiële stukken
kritisch bekeken en akkoord bevonden. De bevindingen van de kascommissie,
waaronder het voorstel voor decharge, zijn opgenomen in bijlage 1. De
verantwoording van de uitgaven over 2016 en de begroting voor 2017 staan
vermeld in bijlage 2.

3. Wijkkrant
De Europakoerier is in 2016 2x zelfstandig uitgekomen. Zowel bewoners als
wijkraadsleden leverden informatie over de wijk. Er werd veel aandacht
besteed aan plannen in het algemeen en aan een paar concrete plannen in
het bijzonder. De interviews met wijkbewoners zijn gecontinueerd.
De wijkkrant “Mijn Haarlem”, wat een gezamenlijke editie van de Schalkwijkse
wijkraden, de woningcorporaties, Stichting Dock, bewoners, en bewoners
ondersteunende instanties, woonzorgcentrum Klein België (Sint Jacob), is in
2016 1x uitgekomen.

4. Wijkcontract
In het wijkcontract hebben de gemeente, corporaties, politie, Spaarnelanden,
stichting Dock, de winkeliers van de Italiëlaan en de wijkraad afspraken
gemaakt over hoe de Europawijk het beste schoon, heel en veilig gemaakt
kan worden. De wensen van wijkbewoners vormen de basis voor dit
wijkcontract.

5. Werkgroepen
In werkgroepen worden, meestal samen met wijkbewoners, ideeën
ontwikkeld, plannen gemaakt of concrete werkzaamheden uitgevoerd.

5.1. Ontmoeten
De Werkgroep Ontmoeten heeft haar Sinterklaaspak en Zwarte Pietenpakken
(inclusief toebehoren) verkocht, zo ook de popcorn-machine. Sinterklaas
wordt gelukkig weer gevierd in de wijk bij de speeltuin en de popcornmachine werd te weinig gebruikt. De Werkgroep Ontmoeten heeft haar eigen
budget opgespaard de afgelopen jaren en is momenteel slapende.

5.2. Heempark Romolen
Deel 1
Er werd weer iedere woensdagmiddag gewerkt van 13.00 tot 16.00 uur. De
werkgroep bestaat uit 11 deelnemers. Daarnaast wordt door vele gebruikers /
wandelaars ook regelmatig zwerfvuil opgeruimd.
Door adequaat optreden van Spaarnelanden heeft een zwanenkoppel met
succes een 6-tal jonge zwanen kunnen uitbroeden. Een hek eromheen tot aan
de waterkant zorgde voor voldoende afstand, zodat de liefhebbers hier toch
van konden meegenieten. We hebben dit zwanengezin daarna het hele jaar
op visite gehad, tot groot genoegen van ons allemaal.
Er zijn ecologische verbeteringen gedaan zoals het aanbrengen van bloemenweides op verschillende locaties. Vanuit Landschap Noord-Holland is dit, op
voordracht van de gemeente, in overleg met ons uitgevoerd.
Als dank voor onze verrichtingen hebben wij van het gebiedsteam Schalkwijk
twee grote dozen met honderden bollen gekregen met o.a. verschillende
soorten krokussen, narcissen, blauwe druifjes en zijn we meerdere
woensdagen bezig geweest om deze te planten.
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Het informatiebord is nog steeds een succes. Deze wordt door velen bekeken
en gelezen. Leuke teksten, mooie maar ook leerzame informatie...kortom een
eyecatcher!
De bomen die om wat voor reden zijn gevallen of neergehaald worden, als
deze niet ziek zijn, hergebruikt in het park. Zoals de grote populier die met de
storm in het verleden is omgegaan, die is verwerkt in de buitenring van het
park aan de Europaweg. Zwarte Elzen en een Acacia zijn geplant in het kader
van de herplantplicht.
Via de natuurwerkdagen zijn een klapzaag en een visnet aangeschaft.
Daarnaast hebben wij van Landschap Noord-Holland vanuit de Postcodeloterij
een bijdrage gekregen van 150 euro voor de aanschaf van 5 lange
handschoenen en 5 paar winterhandschoenen.
De expertise en daadkracht van het Green Team van Spaarnelanden zijn voor
ons heel belangrijk om ons werk naar tevredenheid te kunnen doen.
Deel 2
In februari en maart hebben een aantal vrijwilligers onder leiding van Gemma
Terpstra padden overgezet bij de Engelandlaan en de Laan van Angers.
Op 12 maart, 9 juli en 5 november 2016 is er gewerkt in deel 2. Deze
klusdagen leveren naast de reguliere vrijwilligers op zaterdagen van 10.00 tot
15.00 uur, toch weer nieuwe (voornamelijk uit de buurt) enthousiaste
vrijwilligers op. Gemiddeld werkte er 10 deelnemers.
De Nationale Natuurwerkdag in november 2015 werd ook goed bezocht. Het
Beheerplan is de leidraad waar langs gewerkt wordt. Materialen worden altijd
aan ons uitgeleend door Landschap Noord-Holland en de werkgroep uit deel I.
De afsluiting met een hek en klapdeur aan de kant van de Engelandlaan is
geplaatst.
Eind 2016 zijn er vanuit het ecologisch beleidsplan van de gemeente Haarlem
in samenwerking met Spaarnelanden en Landschap Noord-Holland
maatregelen uitgevoerd. Dit zijn het vrijmaken van de grote poel van de
Elzen, die weer gebruikt zijn om een IJsvogelwand langs de vaart te maken.
Daarnaast is zijn er ook stukken gras weggehaald en ingezaaid met een
bloemenmengsel, net zoals in deel I.

5.3. Werkgroep Spaarne Gasthuis
De wijkraad Europawijk wordt ad-hoc op de hoogte gehouden van de plannen
van het ziekenhuis. Hanna Hamersma neemt de taken van Cor Griffioen hierin
over.

5.4. Werkgroep Sportvelden Belgiëlaan
In het voorjaar werden wij als wijkraad benaderd door ambtenaren van de
gemeente Haarlem om te praten over de ‘nieuwe’ invulling van de sportvelden
aan de Belgiëlaan.
Na verschillende overleggen is er nu een tijdelijke werkgroep gevormd met de
Rudolf Steinerschool, Stichting Vrij Waterland, Stichting Ecoring en de
wijkraad. Deze werkgroep is bezig met een voorstel voor de wijk dat ze begin
2017 aan de diverse fracties van de gemeente Haarlem willen presenteren.
Dit voorstel omvat een wijkgericht, natuur- en educatiepark.
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6. Structureel overleg derden
6.1. Regieoverleg/ Vier wijkradenoverleg
Ongeveer per zes weken overlegt de wijkraad met de gemeente. Dit jaar was
dit 11 januari, 22 februari, 4 april, 23 mei, 4 juli, 12 september, 31 oktober
en 12 december. In dit overleg zijn ook aanwezig
•
De andere drie wijkraden uit Schalkwijk,
•
Burgemeester Bernt Schneiders en vanaf oktober burgemeester Jos
Wienen
•
Gebiedsverbinder van Schalkwijk,
•
De woningcorporaties Pré Wonen, Ymere en Elan Wonen,
•
De Politie,
•
Handhaving
•
Stichting Dock
•
Sint Jacob
•
Winkelcentrum Schalkwijk
De vier wijkraden bespreken ook beleidsmatige aspecten in Schalkwijk. De
wijkraden werken nauw samen op het gebied van o.a. verkeer, de Sociale
agenda, Jeugdbeleid, Bouwactiviteiten, Ontwikkeling winkelcentrum
Schalkstad en juridische problemen.
Op 1 oktober was er een kennismaking met de nieuwe burgemeester (Jos
Wienen) en is er gezamenlijk een rondje door Schalkwijk gefietst.

6.2. Dagelijks beheeroverleg
Dit overleg vond dit jaar 4x plaats. Samen met 2 wijkraadleden en
medewerkers van de gemeente werden div. onderhouds- en beheerzaken
besproken en in een activiteitenlijst geplaatst+ wie verantwoordelijk was voor
de uitvoering ervan. In de loop van 2016 is de werkwijze veranderd. Er is
geen regelmatig contact meer. Van bewoners wordt verwacht, dat zij hun
klachten zelf melden bij het Meldpunt van de gemeente Haarlem, of
bellen naar 14023. Verantwoordelijke personen bij de gemeente zijn: De
heer Michel de Graaf en de heer Robèr Vriend.
Nieuw is voor de wijkraden het voorzittersoverleg van de 4 wijkraden
Schalkwijk + de gemeente Haarlem. Dit overleg is elke laatste woensdag van
de maand. De voorzitters kunnen in dit overleg evt. beheerzaken uit hun wijk
aan de orde stellen.

6.3. Verkeersoverleg wijkraden Schalkwijk
In 2016 hebben de wijkraden van Schalkwijk 5 keer overleg gehad. 8
februari, 25 april, 6 juni, 5 september en 10 oktober.
Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn o.a.;
• Sneller naar Zee
• Oplossingen verkeer Schipholweg (waaronder oversteek Merovingenstraat)
• Entree (Oost), waaronder doorstroming kruispunten
• Uniformiteit 30 / 50 km in Schalkwijk (waaronder opinienota)
• Rotonde Briandlaan
• Lidl
• Parkeerbeleid Schalkwijk
• Dynamische zebrapaden
• Ontwerp Europaweg (Meerwijk tot aan Heemstede)
• Fietsen zonder licht
• Verkeersmaatregelen wegens renovatie Buitenrustbruggen
• Snelheidsmetingen Scholenaer
• Fietsrekken Schipholweg
• Verkeerssituatie Al Ikhlaas en R. Steinerschool bij het Spijkerboorpad
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7. Diverse activiteiten
7.1. Vrijmarkt
De Koningsmarkt is dit jaar voor de vierde keer gehouden op het grasveld van
de Italiëlaan en de Frankrijklaan en was wederom een groot succes. Dit jaar
waren we echter wel genoodzaakt om op het allerlaatste moment de
bewoners/gebruikers niet op het natte veld te laten plaatsnemen maar voor
deze keer op de stoep te laten zitten. Het veld was te drassig.
De tent voor de wijkraad stond voor Ferm Rozemarijn, waar we stroom van
mochten gebruiken
Het gebiedsteam Schalkwijk, Spaarnelanden en de politie waren zeer te
spreken over de organisatie en het verloop op de dag zelf. Er zijn geen
noemenswaardige incidenten geweest. Dit is te danken aan de goede
samenwerking met Scouting Marco Polo, die als verkeersregelaars c.q.
beveiliging heeft opgetreden.
Met dank aan Brandweer, Politie, Pré Wonen, Karaman, ADL, Scouting Marco
Polo, Ferm Rozemarijn, Gemeente Haarlem en Spaarnelanden

7.2. Schalkwijk aan Zee
Op 4 september heeft voor de vijfde keer Schalkwijk aan Zee plaatsgevonden
aan de Molenplas. De wijkraad ondersteunt dit festival wel, maar heeft
niemand die bij de projectvoorbereidingen betrokken is. Op de dag zelf
hebben wijkraden een informatiestand bemand.

7.3. Werkgroep Wijk op Plus
De gemeente, wijkraad, bewoners, Pré wonen, Dock en de wijkagent zijn in
2016 een zestal keer bij elkaar gekomen voor het gebied Polenstraat /
Ruslandstraat. Deze werkgroep is een vervolg op het eerdere Wijk op Plus wat
in 2012 is geregisseerd door Dock. Begin van 2014 zijn afspraken gemaakt
over het wijkcontract (3 juli 2014 ondertekend) en de acties die daarin
opgenomen moesten worden.
In het overleg kwamen de volgend onderwerpen aan de orde:
−
Opknappen achterkant Italiëlaan.
−
Standbeeld beertje Belgiëplein blijft op zijn plaats bij de boom.
−
Rattenoverlast Ruslandstraat.
−
Speelplek jongeren Polenstraat
−
Groot onderhoud Polenstraat.
Op woensdag 8 april heeft de werkgroep een wijkschouw gehouden. In de
Ruslandstraat (en Landenhoek) zijn verder een aantal opruimdagen (o.a. 3
januari, 21 maart, 13 juni) en een buurtfeest op 19 september georganiseerd
door een aantal enthousiaste bewoners.
In principe zijn de gestelde doelen bereikt en moeten voor de komende jaren
goed bewaakt worden. De werkgroep is inmiddels gestopt.

7.4. Nieuwbouw Italiëlaan
21 oktober is de verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
IJsland Park (tussen Italiëlaan en Kopenhagenstraat) voor het bouwen van 84
woningen gepubliceerd. Bij Pré Wonen staat dit project bekend als Wonen in
de Plataan.
Op 20 april 2016 heeft het college besloten de naam IJslandpark vast te
stellen voor de openbare ruimte. Dit vinden wij nog niet zo toepasselijk.

Jaarverslag 2016 Wijkraad Europawijk

februari 2017

blz. 7 van 11

7.5. Renovatie Frankrijklaan
Met het planten van drie bomen op de Nationale Boomfeestdag heeft
wethouder Cora-Yfke Sikkema de werkzaamheden aan de Frankrijklaan op 16
maart afgerond. De Frankrijklaanlaan (tussen Italiëlaan en Belgiëlaan) is een
30 km/u straat geworden, waarbij het asfalt is vervangen door klinkers en de
rijbaan is versmald naar 4,50 meter. Vier 30 km/u plateau’s remmen de
snelheid. De Frankrijklaan is vernieuwd en kan weer 20 jaar vooruit. Het
trottoir aan de westzijde van de Frankrijklaan en de ventweg tussen Italiëlaan
en Oostenrijklaan zijn aangepakt en de lichtmasten en armaturen zijn
vervangen voor duurzame Ledverlichting.
De wijkraad heeft gestreden voor het terugbrengen van het zebrapad op de
Belgiëlaan en dit is gelukkig gelukt. De inrichting voldoet nu aan de CROWnormering voor een 30 km weg. Helaas vinden sommige bewoners de weg
toch nog te smal, dit voorkomt echter te hard rijden in deze straat.

7.6. Afronding werkzaamheden Engelandlaan (IVOREZ)
12 juli werden de werkzaamheden van IVOREZ fase 6 feestelijk afgesloten
door de gemeente en de aannemer met de mensen die een bijdrage hebben
geleverd aan het project en de directe omgeving. Na de bouwvak zijn de
laatste kleine werkzaamheden in fase 6 afgerond en in oktober de laatste
plantwerkzaamheden.

7.7. Herinrichting Europaweg
We zijn als wijkraden (Europawijk en Molenwijk) regelmatig in overleg
geweest met de ambtenaren van de gemeente Haarlem. Uiteindelijk konden
we instemmen met het definitief ontwerp. We krijgen nu in ieder geval een
wandelpad langs de zuidzijde van het park, een doorgetrokken wandelpad aan
de zuidzijde van de Europaweg (Molenwijk) en een kleine uitbreiding van het
Romolen Heempark (ca. 1.000 m2). 20 september is het Definitief Ontwerp
vastgesteld door B&W.

7.8. Schouwbroekerplas
In 2016 heeft de gemeente een hekwerk geplaatst rondom de
Schouwbroekerplas. Er zou een participatietraject opgestart worden om de
beheervariant op te stellen. Dit is wederom een jaar opgeschoven.

7.9. HIOR Schalkwijk
Het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) Schalkwijk is vastgesteld in
februari 2016. Veel aanbeveling en reacties van de wijkraden in Schalkwijkzijn
verwerkt.

7.10. Schalkstad
1

In juli 2016 heeft de gemeenteraad positief besloten over de bouw van de
parkeergarage en de start van de aanbesteding. In oktober 2016 is de
bestemmingsplanprocedure afgerond.
De nieuwbouwplannen Schalkstad 1e fase dragen bij aan een verbetering van
de kwaliteit en leefbaarheid van de omgeving van het winkelcentrum. Er
komen andere functies bij en de buitenruimte wordt vernieuwd. De
strategische uitbreiding van het winkelaanbod en looproutes in het
winkelcentrum zorgen voor een versterking van de aantrekkingskracht.
In de 1e fase gaat het om drie bouwlocaties, namelijk het Floridaplein, de
Nicepassage en het noordelijk deel van Andalusië. Op het Floridaplein komen

1

Informatie overgenomen van https://www.haarlem.nl/schalkstad/
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winkels, horeca, een parkeergarage en nieuwbouwwoningen. Daartegenover
ligt de Nicepassage, de huidige oostelijke ingang van het winkelcentrum. Hier
wordt gewerkt aan de komst van een bioscoop, horeca en winkels.
Januari 2017 maakt de gemeente een keuze welke projectontwikkelaar de
grond mag kopen.
Aannemer BAM gaat in de Nicepassage aan de slag met de bouw van een
bioscoop, horeca en winkels. Het bouwrijp maken start begin volgend jaar.
Begin 2018 wordt gestart met de bouw van het vastgoed en dit duurt naar
verwachting 1,5 – 2 jaar.
In december 2016 wordt gemeld dat de voormalige V&D in Schalkwijk is
verkocht. Hoes Beheer B.V. gaat het gebouw slopen en daarvoor in de plaats
woningen, horeca en detailhandel terug brengen. Goed voor het
winkelcentrum Schalkwijk waar het V&D-pand onderdeel van uitmaakt.
Komend voorjaar is de start van de bouwwerkzaamheden gepland.

7.11. Schalkwijk Midden
Samen met de Boerhavewijk worden we regelmatig geïnformeerd over de
ontwikkeling van Schalkwijk Midden (Belcanto).
2

Vastgoedeigenaren en de gemeente werken samen aan de transformatie van
het middengebied (tussen Schalkstad en het Spaarne Gasthuis), Schalkwijk
Midden, genoemd. De bedoeling is om het verouderde gebied met veel
leegstaande kantoorruimte om te vormen tot een aantrekkelijk en levendig
woonwerkgebied. Dat gebeurt door gezamenlijke afspraken over de
buitenruimte en een identiteit te formuleren.

7.12. Spaarneveer
In september is de 1 miljoenste passagier overgezet met het Spaarneveer. Dit
is woensdag 21 september kort gevierd bij het Spaarneveer (aan de
Schalkwijkkant).
De directeur van Spaarnelanden (Robert Oosting) en de wethouder (Cora-Yfke
Sikkema) waren ook aanwezig zijn om de schippers in het zonnetje te zetten.

7.13. Buitenrustbruggen
Via http://www.buitenrustbruggen.nl/, facebook en een nieuwsbrief blijven we
op de hoogte.

7.14. Finlandstraat
Enige jaren hebben de bewoners buitensporig overlast ervaren door
hangjongeren. Een contactgroep- bestaande uit bewoners, enkele leden van
de wijkraad, politie, handhaving, Dock, Streetcornerwork en de Buurtouders heeft zich beziggehouden met de problematiek. Veel controle, aanpassingen
van straatmeubilair, het uitvaardigen van samenscholingsverbod, hebben er
o.a. voor gezorgd, dat de rust in de buurt weer lijkt teruggekeerd.

7.15. Belgiëlaan en omgeving
De telefooncel is vanaf het Belgiëplein verplaatst naar de overzijde van de
Zwedenstraat langs de Belgiëlaan.
Na de renovatie van de Frankrijlaan heeft Cor Griffioen regelmatig contact
gezocht met de gemeente en de aannemer om de beplanting terug te krijgen
op het deel dat (tijdelijk) verwijderd was door de aannemer.
Achter Tabaktief is een hek geplaatst in de steeg om te voorkomen dat dit
een makkelijke vluchtroute voor hangjeugd zou blijven.
2

Informatie overgenomen van https://www.haarlem.nl/schalkwijk-midden/
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Bijlage 1: kascontrole
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Bijlage 2: specificatie afrekening 2016 + begroting 2017
SPECIFCATIE AFREKENING WIJKRAAD EUROPAWIJK 2016
BEGROTING AFREKENING
2016
2016
Nr. OMSCHRIJVING
1 Vergaderkosten
€ 550,00
€ 88,98
2 Bureaukosten
€ 555,00
€ 1.563,16
3 Wijkkrant
€ 5.800,00
€ 3.965,62
4 Bezorg kosten
€ 1.000,00
€ 520,00
5 Activiteiten
€ 699,00
€ 358,82
6 Huur / water / energie
€ 6.000,00
€ 5.540,59
7 Telefoon / porto / internet
€ 900,00
€ 774,64
8 WOZ Nederlandlaan
€ 125,00
€ 107,65
9 Stichting wijkbelangen
€ 200,00
€ 225,00
10 Mijn Haarlem
€ 400,00
TOTAAL

Tekort 31-12-2015
Subsidie 2016
Budget 2016
Werkelijke kosten 2016
Tekort 31-12-2016

€ 15.829,00

€
€
€
€
€

€ 13.544,46

-3.346,64
15.829,00
12.482,36
13.544,46
-1.062,10

BEGROTING WIJKRAAD EUROPAWIJK 2017

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BEGROTING
2016

OMSCHRIJVING
Vergaderkosten
Bureaukosten
Wijkkrant
Bezorg kosten
Activiteiten
Huur / water / energie
Telefoon / porto / internet
WOZ Nederlandlaan
Stichting wijkbelangen
Mijn Haarlem

€ 550,00
€ 555,00
€ 5.800,00
€ 1.000,00
€ 699,00
€ 6.000,00
€ 900,00
€ 125,00
€ 200,00

TOTAAL

€ 15.829,00
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WERKELIJKE
KOSTEN
2016
€
88,98
€ 1.563,16
€ 3.965,62
€ 520,00
€ 358,82
€ 5.540,59
€ 774,64
€ 107,65
€ 225,00
€ 400,00
€ 13.544,46

BEGROTING
2017
€
338,00
€
500,00
€ 5.900,00
€
900,00
€
500,00
€ 6.000,00
€
900,00
€
125,00
€
225,00
€ 15.388,00

blz. 11 van 11

