Overzicht acties naar aanleiding van Eerdmans@ bewonersavond in Zevenkamp
op 27 juni 2016 en 12 september 2017
In dit detail-overzicht staan alle vragen, verzoeken en wensen die tijdens de Eerdmans@ Zevenkamp zijn genoemd. Ook somt het op hoe wij die acties hebben opgepakt en afgehandeld en
hoe het daar nu mee staat.

27 juni 2016
Nummering

Vraag/ verzoek/ wens

Toelichting

Stand van zaken

1

Voetballers tussen kelderboxen

Per mail afgehandeld.

2

Groenafval

3

Tegenprestatie

4

Eerdmans@ Nesselande

5
6

Afvalcontainers en grofvuil langs Dieze en
Amer
Bijplaatsingen worden niet meegenomen

7

Chauffeur leegt niet altijd container

8

Ambachtsplein

9

Baan Zevenkamp

10

Ambachtsplein / Politiepost

Bewoner geeft aan overlast te ondervinden van
voetballende kinderen tussen kelderboxen op
Zevenkampse ring.
Bewoner vraagt of groenafval gebruikt kan worden als
compost voor stadskwekerij en eetbaar park.
Bij taka-tukaland kunnen ze de inzet van deelnemers
aan de Tegenprestatie goed gebruiken
Bewoners vragen of er ook een Eerdmans@Nesselande
georganiseerd gaat worden.
Een bewoner meldt grofvuil bij de containers langs
Dieze en Amer.
Chauffeur voor ondergrondse containers kan niet los
spullen in de wagen gooien. Moet doorgeven aan
collega's.
Een bewoner geeft aan dat een chauffeur van de
gemeente niet altijd de container leegt bij zijn ronde.
Zorgen over veiligheid en sfeer ambachtsplein. Vraag
om meer politie
Man zit zonder werk en vraagt een baan om Zevenkamp
schoon te houden
Bewoner suggereert om op Ambachtsplein een
permanente politiepost te situeren.

11

Zevenkampse Ring

12

Aanmelding Schouw

Verzoek om meer verkeersdrempels en zebrapaden op
de Zevenkampse Ring.
Een bewoner meldt zich aan voor het schouwen in de
wijk.

Schone Stad heeft compost beschikbaar gesteld en er is via een
bewonersinitiatief een regeling voor de kosten getroffen.
Er is een afspraak tussen MO en bewoner geregeld.
Deze avond is georganiseerd op 14 maart 2017.
De gemeente (Toezicht & Handhaving) heeft extra gecontroleerd.
Het afval is opgeruimd.
Uitleg gegeven over verschillende processen en aangegeven dat
chauffeurs dit door moeten geven aan elkaar. Bewoner
geattendeerd op BuitenBeter en adoptieregeling
Chauffeur monitort soms het gebruik van een container.
Aangegeven dat Ambachtsplein prioriteit heeft van gemeente en
politie en werkzaamheden uitgelegd.
Doorgezet naar MO Taskforce Tegenprestatie.
Tijdens de avond is aangegeven dat dit een serieuze optie is. Op het
Ambachtsplein is vooralsnog een winkelpand in gebruik genomen
door de gemeente voor de Alliantie Ambachtsplein in het kader van
Programma Oost. Dit wordt ook gebruikt door de politie als
steunpunt.
Alleen toegepast rond Winkelcentrum Ambachtsland. Op andere
delen belemmerend voor ontsluitingsfunctie.
Op wachtlijst geplaatst, want groep was al te groot.

13

Cameratoezicht

Verzoek om meer cameratoezicht rondom metrostations
Ambachtsland en Nieuw-Verlaat
Bewoner vraagt of gemeente rooster
(meerjarenplanning) aanpak buitenruimte kan
verspreiden.
Bewoner meldt dubbele verkeersoverlast op
Zevenkampse weg en - Ring

14

Rooster Aanpak buitenruimte

15

Dubbele verkeersoverlast Zevenkampse
Ring en weg

16

GFT-container

17

Groenstrook A20 en HION-terrein

18

Zevenkampse Ring

19

Oversteekplaats bij Metrostation De Tochten Bewoner vraagt of er een oversteekplaats bij
Metrostation De Tochten geplaatst kunnen worden.

20

Op- en afritten mindervaliden

21

Verzakking

22

Auto's en scooters op fietspaden

23

Plaatsingsbeleid 'aso's'

24

Brug/tunnel Hunze

Bewoner vraagt of frequentie ophalen GFT omhoog kan,
omdat er ongedierte in de GFT zit.
Bewoner geeft aan ideeën te hebben over groenstrook
tussen HION-terrein en A20 en vraagt of hier plannen
voor zijn.
Bewoner vraagt of er zebrapaden op Zevenkampse Ring
geplaatst kunnen worden.

Bewoner meldt dat sommige op- en afritten slecht en
onveilig zijn.
Bewoner vraagt om groot onderhoud omgeving
Scharster versneld uit te voeren.
Bewoner vraagt om meer controle op auto's en scooters
op fietspaden
Bewoner meldt continue plaatsing van moeilijke
bewoners in zijn/haar straat

Bewoner geeft aan dat entree van Zevenkamp, brug ter
hoogte van Hunze vorig jaar half aangepakt is.

Aangegeven dat huidig cameratoezicht voldoende is.
Aangegeven dat niet alles wordt aangepakt en geplande projecten
doorgegeven.
Aangegeven dat werkzaamheden wel op elkaar waren afgestemd,
maar dat door problemen met asfalt het vervangen moest worden.
Aangegeven dat GFT eens in 2 weken wordt opgehaald en enkele
tips om ongedierte te voorkomen.
Aangegeven dat terrein in beheer is bij Stadsontwikkeling en dat
geen budget en plannen zijn om iets mee te doen.
Aangegeven dat er geen Voetgangersoversteekplaatsen extra
worden aangebracht. Kinderen kunnen gefaseerd oversteken via
middenberm.
Aangegeven dat de veilige oversteekplaats daar vroeger is
weggehaald vanwege schijnveiligheid. Wel komt er een 'smiley' op
de Tochtenweg. Deze meet ook gegevens en mogelijk geeft dat
aanleiding tot meer maatregelen.
Een aantal op- en afritten is aangepakt in 2016.
De (voorlopige) planning voorziet in uitvoering van het project
Rivierenbuurt - west (w.o. Scharster) in 2020.
Aangegeven Toezicht & Handhaving hierop controleert en
handhaaft.
De gemeente heeft de minister voorgesteld om extra straten toe te
voegen aan de Rotterdamwet. Deze wet is o.a. bedoeld om
leefbaarheid te vergroten en woonproblematiek aan te pakken. Hier
is nog geen besluit op genomen door de minister.
Vooruitlopend op een op te stellen plan van aanpak van deze locatie
zijn in 2016 door Stadsbeheer enkele maatregelen genomen.
Project is in 2017 verder uitgewerkt. Uitvoering start 18 december
2017. Bewonersbrief hierover is verstuurd in de week van 11
december 2017.

25

Hondenpoep

Weinig mensen houden zich aan hondenpoepbeleid

26

Hondenpoepzuigers

Komen alleen bij uitlaatzones.

27

Zwerfaval en bijplaatsingen

Steeds meer zwerfafval en bijplaatsingen

28

Zitjes bij speelplekken

Bewoner geeft aan dat ze zitjes bij speelplekken mist

Aangegeven dat Toezicht & Handhaving surveilleert in de wijk en na
zomer '16 doen ze dat ook in burger
Aangegeven dat niet-uitlaatzones alleen worden schoon gemaakt
als er meldingen binnenkomen.
Aangegeven dat er een nieuwe cyclus is gestart en dat ze acteren
op deze meldingen
Aangegeven dat zitjes weggehaald zijn met oog op mogelijke
overlast van hangjongeren.

29

Verzoek speeltuin Spinet

Bewoner geeft aan dat met het huidige pleintje weinig te Bewoner heeft een reactie van de gemeente gekregen per mail. In
beleven is.
het verleden waren er verspreid erg veel speeltoestellen. Binnen de
huidige visie op spelen van de gemeente is dit meer gebundeld en
gecentraliseerd naar minder maar wel grotere speelplekken.

30

Hangjongeren

Bewoner geeft aan dat er hangjongeren zijn door
bezuinigingen op wijkgebouw De Scheg en Plexat.

31

Bestrating Spinet

32

Diverse zaken

33

Uitlaatzone Triangel

34

Aanmelding zelfbeheer

35

Zevenkampse Ring

Er wordt aan deze bewoner aangegeven dat Youngster een nieuwe
organisatie in Zevenkamp is, die ook activiteiten aanbiedt voor de
jeugd.
Bewoner geeft aan dat er veel tegels los liggen, o.a.
Voor deze omgeving is geen groot onderhoudswerk gepland. Naar
door bomenwortels
aanleiding van deze melding is door Stadsbeheer een zogeheten
veiligheidsschouw uitgevoerd en is het voorstel gedaan voor
plaatselijk onderhoud. De Spinet wordt hierbij afgewogen tegen
andere ingediende projecten.
Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen deze bewoonster en
Bewoner geeft aan last te hebben van zwerfvuil; lelijke
containers in het straatbeeld; verlichting;ongure plekken wijkregie. In dat gesprek zijn de opgesomde issues besproken en
deels ter plaatse beantwoord. Bewoonster heeft enige tijd later een
als fietstunnels; onderhoud buitenruimte; te hardrijden
mail ontvangen met een reactie op de openstaande punten.
op fietspad; afstemming woningbedrijven en ongure
Op het fietspad aan de Hunze zijn meerdere acties gehouden door
types in het winkelcentrum
Toezicht & Handhaving. Hierbij zijn meerdere processen verbaal
uitgeschreven.
Voor het parkeren van motorvoertuigen op het trottoir aan de Hunze
zijn eerder in 2016 waarschuwingen gegeven en zijn vervolgens een
aantal Processen Verbaal uitgeschreven, dit in samenspraak met de
wijkagent. Dit wordt nog steeds dagelijks in de surveillance
meegenomen.
Ook in de Tjonger is aandacht geweest voor het fout parkeren. Tot
nu toe is hier nog niet gehandhaafd, omdat de voertuigen af en toe
weliswaar met 2 wielen op de stoep stonden, maar ze niet zozeer
gevaarlijk of hinderlijk voor het overige verkeer of voetgangers
stonden. De locatie blijft onder de aandacht.
Geadviseerd is bij dergelijke zaken in de toekomst melding te doen
bij de gemeente Rotterdam, op www.rotterdam.nl/meldingen, via de
BuitenBeter-app of via 14010.

Bewoner geeft aan dat ze niet in haar voortuin kan zitten
vanwege hondenpoep in de uitlaatzone aan Triangel.
Haar klachten bereiken ook via andere kanalen de
gemeente
Zelfde bewoner meldt zich aan voor beheer groenstrook.
Bewoner geeft aan dat er sinds het aanbrengen van
nieuw asfalt, er geen oversteekplaats meer is.

Bewoner uitgelegd dat deze strook gras voor de woningen aan
Triangel sinds 2006 is aangewezen als uitlaatzone. Ook gemeld dat
Gebiedscommissie Prins Alexander bevoegd is tot het nemen van
besluiten om uitlaatzones aan te wijzen/ te wijzigen.
Aangegeven dat dit mogelijk is en dat wijkregie contact opneemt met
bewoner.
De gemeente heeft bij de voorbereiding van het project onderzocht
of een oversteekplaats nodig is en het besluit genomen om geen
nieuwe oversteekplaats aan te leggen.

36

Geld van Oost naar Zuid

Melding dat in krant vermeld stond dat middelen
bestemd voor zevenkamp nu gebruikt wordt voor Zuid.

Aangegeven dat via Programma Oost extra geld voor Prins
Alexander beschikbaar komt.

37

Storing slagbomen De Tochten

Aangegeven dat RET revisies uitgevoerd heeft en dat later dat jaar
(2016) gestart wordt met werkzaamheden.

38

Bussluis

Bewoner geeft aan dat slagbomen bij kruising met Metro
bij de Tochten vaak storing hebben. Dan is de gehele
wijk afgesloten. Auto's gaan toch rijden, langs de
slagbomen. Levensgevaarlijk als er toch een metro aan
komt.
Bewoner vraagt waarom de bussluis niet weg wordt
gehaald

39

Frequentie vuilophaal

Bewoner meldt over ongelijke frequentie van vuilophalen Er is een (vervolg)gesprek geweest op 24 augustus.
door de verschillende containers.
Schone Stad is bezig om drie locaties te laten onderzoeken en laat,
na januari 2018, sleuvenonderzoek voor het realiseren van (half
verdiepte) ondergrondse wijkcontainers uitvoeren. Als daarna het
plan helder is hoe de huidige diverse containers worden vervangen,
zullen bewoners per brief geinformeerd worden.

40

Meer prullenbakken

41

Bloembakken

Bewoner geeft aan dat er te weinig prullenbakken in de
wijk staan.
Bewoner vraagt om bloembakken aan de lantarenpalen

Zwerfvuil op locatie is gemonitord. Waar nodig zijn extra
prullenbakken geplaatst.
Aangegeven dat bloembakken aan sommige lichtmasten gehangen
kunnen worden. Onderhouden is een taak van bewoners.

42

Overlast borstelwagens

Met bewoner is contact opgenomen. Heeft uitleg gekregen over
veranderd beleid mbt onkruid verwijderen (niet meer chemisch).

43

Beperken straatverlichting

Bewoner geeft aan dat hij overlast ervaart van
borstelwagens op de de stoep en vraagt om herziening
van het borstelbeleid.
Bewoner: Er wordt wel eens gesproken van
'lichtvervuiling'. De laatste jaren is de straatverlichting
ernstig toegenomen.

Aangegeven dat deze straten (Victor E. van Vrieslandstraat en Cole
Porterstraat) niet geschikt zijn om extra verkeer te verwerken. De
investering om dat wel mogelijk te maken, is groot. Er wordt
aangegeven dat de bussluis het komende verkeersoverleg wordt
geagendeerd en een korte analyse naar gevolgen voor
verkeersstromen wordt uitgevoerd. Na de 2e bijeenkomst in
Zevenkamp heeft Leefbaar Rotterdam schriftelijke vragen ingediend
met betrekking tot het opheffen van de bussluis. Deze vragen zijn
beantwoordt. Het college geeft daarin aan dat opheffing van de
bussluis geen optie is. Het verwijderen van de bussluis zal leiden tot
slechts een lichte afname van het verkeer op de Zevenkampse Ring
en zal de leefbaarheid in Zevenkamp aantasten. De wegen in
Zevenkamp zijn niet belast tegen de te verwachten toename aan
verkeersbewegingen.

Aangegeven dat de openbare verlichting aan het veranderen is.
Gemeente gaat richting witlicht en werkt vanaf 2015 met LED.
Witlicht lijkt sterker, maar hoeveelheid licht is afgenomen (en
daarmee stroomverbruik).

44

Nieuwe vuilnisbakken

Bewoner geeft aan kwaliteit van de nieuwe
vuilnisbakken te laag te vinden en vraagt om beleid.

Er wordt aangegeven dat de containers aan de NEN-normen
voldoen. De vervuiling van het straatbeeld komt doordat bewoners
hun container in de voortuin zetten en daar kan de gemeente niets
aan doen. Wel werkt Stadsbeheer aan verkeerd geplaatste bakken

45

Geluidsoverlast van machinaal reinigen

Contact opgenomen en aangegeven dat machines aan
geluidsnormen voldoen

46

Beleid tegen tegeltuinen

47

Vuurkorven in APV

Deze bewoner klaagt over de geluidsoverlast die
machinaal reinigen met zich mee brengt en stelt voor om
terug te gaan naar handmatig reinigen
Bewoner vraagt of gemeente beleid kan ontwikkelen
tegen tuinen die 'ontgroend' worden.
Bewoner stelt voor om gebruik van vuurkorven op te
nemen in APV.

48

Woon- en geluidsoverlast door particulieren Bewoner ervaart geluidsoverlast en stelt voor om regels Er is aangegeven dat de APV hier niet op toe ziet. Dit is een zaak
in APV
op te nemen in de APV om dit te beperken.
voor de verhuurder/ woningcorporatie. Woonoverlast kan wel
gemeld worden bij woonoverlastcoordinatoren van de gemeente, zie
voor meer informatie https://www.rotterdam.nl/wonenleven/woonoverlast/.
Beperken sluiproute Nesselande
Bewoner stelt last te hebben van sluipverkeer rond de
Er wordt een aantal maatregelen genomen om de ontsluiting van
zuidelijke as van de Zevenkampse Ring
Nesselande te verbeteren (aansluiting N219, bypass Hoofdweg),
waarbij de verwachting is dat dit een gunstig effect zal hebben op
het omliggend weggennet, waaronder een vermindering van
doorgaand verkeer door Zevenkamp vanuit Nesselande.
Scooters op fietspaden
Aangegeven wordt dat bewoner overlast ervaart van
Er wordt aangegeven dat sommige brommers en scooters op het
scooters op de fietspaden
fietspad horen en dat bebording is geplaatst om andere scooters te
attenderen op het feit dat zij op de rijbaan horen. Toezicht &
Handhaving voert controles uit en voert gesprekken in de wijk.

49

50

De gemeente kent de aanpak in het kader van wateroverlast "Tegel
eruit, groen erin" en geeft voorlichting aan bewoners
Gesteld wordt dat de APV alleen betrekking heeft op de openbare
ruimte. Als er overlast ontstaat door gebruik van vuurkorven kan
bijvoorbeeld de woningwet gebruikt worden om te handhaven.

51

Loslopende honden

Bewoner vraagt de gemeente om strenger op te treden
tegen loslopende honden buiten de parken

Als Toezicht & Handhaving in uniform loopt, lopen alle honden aan
de lijn. Na zomer '16 mogen boa's ook in burger surveilleren.

52

Politiebureau gesloten

53

Subsidies sportverenigingen

Er is naar bewoner gecommuniceerd dat de wijkagent beschikbaar is
voor afspraken.
Bewoner is gemaild en doorverwezen naar Rotterdam Sportsupport.

54

Bereikbaarheidsproblemen

Bewoner vraagt zich af waarom het voormalige
politiekantoor in Zevenkamp is gesloten.
Bewoner - in hoedanigheid als bestuurder lokale
sportvereniging - heeft vragen over de beschikbaarheid
subsidies sportverenigingen
Bewoner constateert bereikbaarheidsproblemen door
aanleg Nesselande en stelt voor bussluit te laten
vervallen en de Wollefoppenweg open te stellen.
Daarnaast verkeersbeperkende maatregelen
doorvoeren.

Er is een aantal maatregelen genomen om de ontsluiting van
Nesselande te verbeteren (N219; bypass Hoofdweg). Zevenkampse
Ring heeft ontsluitingsfunctie en daardoor worden
verkeersbeperkende maatregelen niet doorgevoerd (uitzondering
Ambachtsplein). Bussluis wordt niet weggehaald. In een recente
beantwoording van het college naar aanleiding van schriftelijke
vragen van Leefbaar Rotterdam over het opheffen van de bussluis,
geeft het College aan dat opheffing geen optie is.

55

Hoogte groenvoorziening

Bewoner stelt voor de groenvoorziening laag te houden, Er is sprake van een onduidelijke zelfbeheerafspraak, waar bewoner
zodat grasveld Sneekermeer beter zichtbaar is.
het niet mee eens is. Voorgestelde oplossing om nieuw
zelfbeheerconvenant voor te leggen aan alle buren, wil bewoner
niet. Bewoner wordt gewezen op buurtbemiddeling Rotterdam.

56

Verlichting achterpaden

Bewoner vraagt om betere verlichting van achterpaden

57

Opknapbeurt straten

58

Verkeersdrempel Scharster

59

Bestemming voormalig HION-terrein

60

Verbinding Hesseplaats - Meijersplein

Er wordt naar bewoner gecommuniceerd dat achterpaden particulier
eigendom zijn en daarmee onder verantwoordelijkheid van
verhuurder of eigenaar vallen. Verlichting hoort daar ook bij.
Bewoner geeft aan dat stenen verzakt zijn en wortelgroei Er is aangegeven dat kwaliteit van zowel wegen als het riool in de
Merenbuurt nog op orde is. Groot onderhoud of rioolaanpak is
laten zien. De riolering zou ook aangepakt moeten
zodoende ook niet nodig.
worden. Riolering kan regenbuien niet meer aan.

Bewoner verzoekt de gemeente om een
verkeersdrempel te plaatsen tussen nummers 1 en 13 te
plaatsen, wegens te hard rijden. Dit is het enige rechte
stuk in de weg
Bewoonster vraagt of de hekken rond het HION-terrein
weggehaald kunnen worden, zodat de jeugd kan
sporten.

Bewoonster suggereert een metro-verbinding tussen
Hesseplaats en Meijersplein in Schiebroek. Wellicht
tegelijk aanleggen met A13-A16

Aan de bewoner is aangegeven dat het om een kort stuk tussen
twee drempels gaat en dat er verder veel bochten in de straat zijn.
Inrichting voldoet aan de kenmerken van een 30-kmstraat. Geen
nadere maatregelen.
Er is een afspraak met Stadsontwikkeling van de gemeente
Rotterdam dat het terrein voor een periode van 4 jaar beschikbaar
komt ten behoeve van wensen uit de wijk (mits financieel inpasbaar).
De gedachten gaan uit naar een sobere inrichting als
hondenspeelplaats en een natuurlijke speelplek voor kinderen.
Hierover zullen bewoners benaderd worden via een
participatieproces.
Bewoner heeft per mail een reactie ontvangen.
Er zijn vanaf Prins Alexander goede treinverbindingen met Den
Haag. Een extra lijn langs de verlengde A16 voegt daar niets aan
toe. Een nieuwe railverbinding langs de verlengde A16 is daarnaast
vervoerstechnisch niet logisch. Het is een gebied met een lage
woningdichtheid aan de stadsrand. Zo’n lijn zou een zeer grote
investering vergen. Hiervoor is geen ruimte in de
meerjareninvesteringsprogramma’s van het ministerie. Een
verbinding zoals voorgesteld zou geen kans maken op de lijst te
komen.

12 september 2017
Nummering

Vraag/ verzoek/ wens

Toelichting

Stand van zaken

1

Ontwerp Rivierenbuurt

2

Parkeren rondom Vliedbergschool

3

Verkeersveiligheid na openen doorgang
Wollefoppenweg

4

Meer inspraak van burgers bij schouwen

5

Overlast rondom school Revius

6

Parkeren Panfluit

7

Verdwenen bankjes Ambachtsplein

8

Veiligheid speelveld Dieze

Een bewoner wil graag meer informatie over het ontwerp Het onderhoudsplan wordt op dit moment door het Ingenieursbureau
van de Rivierenbuurt.
voorbereid. De planning is dat, afhankelijk van de snelheid waarmee
de werkzaamheden van de op het laatste moment ingestapte
nutsbedrijven (Evides, Ziggo en mogelijk ook nog Stedin Elektra)
kunnen worden voorbereid, april / mei 2018 de werkzaamheden in
uitvoering gaan. Hiervoor zullen de bomen weggehaald worden die
slecht van kwaliteit zijn of de ophoging niet zullen overleven. Het is
de verwachting dat de werkzaamheden grotendeels in 2018 zullen
worden uitgevoerd.
Stadsontwikkeling is eind januari op bezoek geweest bij Deze bewoner heeft per mail een antwoord gekregen op zijn vragen.
de Vliedbergschool omtrent advies verkeerssituatie
rondom school (parkeerprobleem). Een bewoner heeft
vragen hierover.
Een bewoner brengt de verkeersveiligheid ter sprake,
Gemeente en bewoner hebben contact. Afspraak is om na
vooral bij Cole Porterstraat.
afstemming met de vereniging van huiseigenaren dit verder te
bespreken (planning medio februari).
Een bewoner pleit voor meer inspraak van burgers bij
De vraag van de bewoner raakt de spelregels van de gemeente voor
het schouwen van de wijk.
het schouwen.
Een bewoner meldt overlast van hangjongeren: drinken, Er is een gesprek geweest tussen de bewoner, school en Directie
dealen, geluidsoverlast, voetballen.
Veiligheid. De betonnen zitblokken zijn verplaatst en er is extra
gereinigd in de omgeving van de school. Daarnaast vindt extra
toezicht en reiniging door de school zelf plaats. Het vervangen van
het open en toegankelijke hek door een hoger hek dat op slot kan, is
een zaak voor de school.
Doorgang van evt hulpdiensten kan belemmerd zijn door Toezicht & Handhaving geeft in haar controles extra aandacht aan
geparkeerde auto's. Graag op handhaven.
deze locatie.
Waarom zijn de 6 bankjes weggehaald?
Een bewonersbrief is verspreid dat 2 bankjes op proef terugkomen
op het Ambachtsplein.
Mijn zoon is gevallen tijdens het voetballen op sportveld Schouw heeft plaatsgevonden. Situatie is veilig gesteld. Komend
Dieze en heeft zijn knie opengehaald door de bouten die jaar wordt dit sportveld gerenoveerd. De aansprakelijkheidstelling
op de grond zijn ingedraaid.
wordt afgehandeld door afdeling Schadezaken en verzekeringen.

