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Aanvang / duur:  19.00-20.30 uur       
Plaats:   MFR Petten, Sportweg 5 te Petten 
 

 

Opening en inleiding. 

Voorzitter dhr. Kröger opent de bijeenkomst om 19.00 uur en hij heet alle aanwezigen van harte 
welkom. 
 

Vervolgens biedt dhr. Kröger excuses aan voor het meerdere malen verplaatsen van de hoorzitting. 
De reden hiervoor is dat hij –als voorzitter- vond dat de bezwaarmakers ruim de gelegenheid 
moesten hebben om de beantwoording van hun zienswijze te kunnen bestuderen en tijd moesten 
hebben om onderzoek te kunnen doen, zodat zij tijdens de hoorzitting duidelijk zouden kunnen 
maken waar de afwijking in zit en waarom ze het al dan niet eens zijn met de beantwoording. 
 
Hierna stelt dhr. Kröger de leden van de hoorcommissie voor. 
De leden van de commissie zullen daar waar nodig ophelderende vragen kunnen stellen aan de 
inspreker of via de voorzitter vragen om verduidelijking door een deskundige van de gemeente 
en/of Pallas. De commissie neemt nadrukkelijk geen standpunt in, maar zal zich na afloop  beraden 
of er aanpassingen noodzakelijk zijn, dan wel een ingrijpende aanpassing nodig is, en daarover het 
College vragen om te reageren en dit gelijktijdig in te dienen aan de Raad bij de vaststelling.  
De vaststelling zal plaatsvinden op 13 november 2018. 
 

Van de gehele hoorzitting wordt verslag gedaan. Dit verslag zal ook worden meegenomen tijdens 
de beraadslagingen in de oordeelsvormende vergadering van 16 of 17 oktober 2018. 
Omwille van de AVG-bepalingen zijn zowel in het verslag als in de zienswijze persoonlijke gegevens 
geanonimiseerd. De persoonsgegevens zijn bij de gemeentelijke griffie bekend, zodat waar nodig, 
contact opgenomen kan worden. De nummeringen in het verslag refereren aan insprekers en 
beantwoordingen in de conceptnota van 22-06-2018. 
 

Elke inspreker krijgt voor aanvang de volgende inleiding: 
U bent uitgenodigd om uw zienswijzen ten aanzien van de beantwoording door Het College toe te 
lichten. U krijgt tijdens deze hoorzitting de gelegenheid om aan te geven waar de beantwoording, 
volgens u, niet (geheel) juist of onduidelijk is. 

Ontwerp bestemmingsplan PALLAS Reactor 
 
gemeente Schagen 
hoorzittingen 5 september 2018  
 

 

Leden van de hoorcommissie:  
Dhr. Hans Kröger   voorzitter 
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Ik wil met klem aangeven dat het spreekrecht niet bedoeld is om de zienswijze te herhalen. Uw 
zienswijze maakt nu al onderdeel uit van de beraadslagingen bij het definitieve besluit van de Raad. 
De commissie gaat niet inhoudelijk in discussie met de inspreker over het plan en zijn of haar 
zienswijze. Wel heeft een commissielid de mogelijkheid om ophelderende vragen te stellen. Ook 
heeft de commissie de mogelijkheid om een medewerker van de gemeente of stichting Pallas te 
raadplegen.  
De stichting PALLAS heeft gekozen voor een secundaire koeling door water uit het Noordhollandsch 
Kanaal (variant K1). Hiermee vervallen de andere koelmethoden. Daarmee vervallen de 
alternatieven en daarom zullen wij zienswijzen die op de andere opties ingaan, tijdens de 
hoorzitting niet behandelen. 
U krijgt straks 5 minuten de tijd om uw visie en mening te geven. Na 4 minuten ontvangt u een 
signaal dat nog één minuut resteert. 

 

01.  18.04761 - 18.04392 en conceptnota 71-72-73.  

Voorzitter stelt na de inleiding de volgende vragen: 

• Heeft u de Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan PALLAS-reactor vooraf goed 
kunnen inzien? 

• Gaf dat nog problemen dan wel specifieke vragen die van belang zijn voor het proces? (U moet 
dan bijvoorbeeld denken aan een vraag niet is beantwoord is, of dat er in de beantwoording 
een vraag van u bij de verkeerde persoon staat en dergelijke). 

 
De inspreekster beantwoordt de eerste vraag met ‘ja’ en geeft aan dat er nog twee aanvullende 
vragen zijn. 
 

In de uitnodiging wordt aangegeven dat Pallas heeft gekozen voor secundaire koeling door water 
uit het Noordhollandsch Kanaal. De vraag is welke keuze is gemaakt voor de primaire koeling. 
 
De tweede vraag heeft te maken met de maximale bouwhoogte. Er wordt gesproken van  24 meter 
vanaf het peil, maar vanaf welk punt wordt dit gemeten, hoe vindt de vaststelling van de peilmaat 
en/of het maaiveld plaats? 
 

De letterlijke tekst is als bijlage 01 / 18.04761 - 18.04392 / 05-09-2018 geanonimiseerd toegevoegd 
aan dit verslag. 
 

Vanuit de commissie zijn er geen vragen over. 
 
Voorzitter bedankt de inspreekster voor haar bijdrage. Vervolgens geeft hij aan op welke wijze het 
vervolgproces zal verlopen. Dit staat in het verslag onder punt 9 beschreven. 

 

02.  18.044509 en conceptnota 91 t/m 104. 

Voorzitter stelt na de inleiding de volgende vragen: 

• Heeft u de Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan PALLAS-reactor vooraf goed 
kunnen inzien? 

• Gaf dat nog problemen dan wel specifieke vragen die van belang zijn voor het proces? (U moet 
dan bijvoorbeeld denken aan een vraag niet is beantwoord is, of dat er in de beantwoording 
een vraag van u bij de verkeerde persoon staat en dergelijke). 

 
De inspreker zegt dat hij de schrijver van de zienswijze is. De nota van beantwoording is duidelijk, 
maar uit de beantwoording is gebleken dat er nog aanvullingen nodig zijn op de ingebrachte 
punten. 
 
De partij Duurzaam Schagen is overtuigd van het belang van de beschikbaarheid van medische 
isotopen en van het belang van werkgelegenheid in de gemeente Schagen, echter niet voldoende 
overtuigend om de bouw van een nieuwe reactor te rechtvaardigen. Onder punt 91 is ingegaan op 
het item capaciteit en er wordt in een aanvullend overzicht getoond dat er –wereldwijd- wél 
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voldoende capaciteit is. 

Onder 92 werd de aanbeveling gedaan om onafhankelijk deskundigen te betrekken. Hier is in de 
beantwoording niet op ingegaan. Duurzaam Schagen vraagt de aanwezigen om de tijd te nemen 
voor gedegen onderzoek door  deskundigen. 
 
Bij de punten 94-95-96 wordt ingegaan op de koeling, waar nu is aangegeven dat gekozen is voor 
variant K1. Duurzaam Schagen wijst er op dat er in perioden van droogte capaciteitsproblemen 
kunnen ontstaan en dat voorbij gegaan wordt aan grondeigenaren waarvan toestemming nodig is 
voor de extra leidingen. 
 
Punt 98 gaat in op de negatieve gevolgen voor de toeristische sector, waarvoor bepleit wordt dat er 
gedegen onderzoek naar gedaan zou moeten worden. Dit is nl. nog niet gebeurd. 
 
En punt 100 gaat over de werkgelegenheid. Het betreft hier volgens de inspreker echter geen lokale 
werkgelegenheid. Bovendien heeft TNO geen synergie met de reactor en is er geen garantie dat 
TNO hier blijft als de nieuwe reactor er is. Ook dat zou uitgebreider van tevoren onderzocht moeten 
worden. 
 
De letterlijke tekst is als bijlage 02 / 18.044509 / 05-09-2018 geanonimiseerd toegevoegd aan dit 
verslag. 
 

Vragen vanuit de commissie: 
Dhr. Schrijver sluit aan op punt 92, waar de inspreker de kennis in twijfel trok van de raadsleden 
die moeten besluiten. Is de inspreker op de hoogte dat ook de Kamer betrokken is? 
Ja, antwoordt dhr. ….., dat is bekend. Echter: de gemeente heeft maar op één moment bemoeienis 
en dat moment is nu. Uit de rapportages blijkt dat er in 2020-2021 echt voldoende capaciteit is en 
in 2023 wordt zelfs driemaal de wereldbehoefte geproduceerd. 
 
Dhr. Boon zegt dat de gemeente bevoegd gezag is voor de omgevingsvergunning. Veel van de 
benoemde punten komen daarin terug. 
De inspreker geeft aan dat hij zich onvoldoende verdiept heeft in de omgevingsvergunning. 
 

Voorzitter bedankt de inspreker voor zijn bijdrage. Vervolgens geeft hij aan op welke wijze het 
vervolgproces zal verlopen. Dit staat in het verslag onder punt 9 beschreven. 

 

03.  18.037807 en conceptnota 4-5-6. 

Voorzitter stelt na de inleiding de volgende vragen: 

• Heeft u de Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan PALLAS-reactor vooraf goed 
kunnen inzien? 

• Gaf dat nog problemen dan wel specifieke vragen die van belang zijn voor het proces? (U moet 
dan bijvoorbeeld denken aan een vraag niet is beantwoord is, of dat er in de beantwoording 
een vraag van u bij de verkeerde persoon staat en dergelijke). 

 
De inspreker beantwoordt de eerste vraag met ‘ja’. Voor de tweede vraag verwijst hij naar de 
zienswijze die aan de leden van de hoorcommissie wordt overhandigd.  
 
In de zienswijze wordt benadrukt dat de lasten voor verwerking van het radioactieve afval tot nu 
toe voor de Nederlandse Staat waren, terwijl de winsten naar commerciële partijen ging.  
Op dit moment is een Belgische partij eigenaar van het productiebedrijf en het radioactieve afval 
moet vanuit Petten vervoerd worden naar Borssele. Het zou dan ook logischer zijn om een nieuwe 
reactor te bouwen in Borssele of in België in plaats van in Petten. 
 

De letterlijke tekst is als bijlage 03 / 18.037807 / 05-09-2018 geanonimiseerd toegevoegd aan dit 
verslag. 
 
Vanuit de commissie zijn er geen vragen over. 
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Voorzitter bedankt de inspreker voor zijn bijdrage. Vervolgens geeft hij aan op welke wijze het 
vervolgproces zal verlopen. Dit staat in het verslag onder punt 9 beschreven. 

 

04.  18.012100 en conceptnota 32 t/m 40. 

Voorzitter stelt na de inleiding de volgende vragen: 

• Heeft u de Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan PALLAS-reactor vooraf goed 
kunnen inzien? 

• Gaf dat nog problemen dan wel specifieke vragen die van belang zijn voor het proces? (U moet 
dan bijvoorbeeld denken aan een vraag niet is beantwoord is, of dat er in de beantwoording 
een vraag van u bij de verkeerde persoon staat en dergelijke). 

 
De inspreker beantwoordt de eerste vraag met ‘ja’ en geeft bij de tweede vraag aan dat er geen 
problemen dan wel specifieke vragen zijn.  
 

De zienswijze van de inspreker begint met voorbeelden van utopische plannen zoals Marina Petten 
en het Wieringerrandmeer, die in de realisatie achterhaald werden door gewijzigde inzichten en 
uiteindelijk niet uitgevoerd werden. Volgens de spreker hoort de bouw van Pallas in hetzelfde rijtje 
thuis. 
Vervolgens wordt gewezen op het gevaar van calamiteiten en op mogelijk gebrek aan koelwater bij 
de door deskundigen verwachte toekomstige vaker voorkomende periodes van hitte en droogte. 
Aan het slot van zijn rede richt de inspreker zich tot de gemeenteraadsleden en wijst hij hen erop 
dat zij zich goed moeten bedenken dat zij alleen nu en hier over het ruimtelijke aspect kunnen 
besluiten en dat zij daarna buitenspel staan. 
 

De letterlijke tekst is als bijlage 04 / 18.012100 / 05-09-2018 geanonimiseerd toegevoegd aan dit 
verslag. 
 
Vanuit de commissie zijn er geen vragen over. 
 
Voorzitter bedankt de inspreker voor zijn bijdrage. Vervolgens geeft hij aan op welke wijze het 
vervolgproces zal verlopen. Dit staat in het verslag onder punt 9 beschreven. 

 

05.  18.045054 en conceptnota 186-187-188. 

Voorzitter stelt na de inleiding de volgende vragen: 

• Heeft u de Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan PALLAS-reactor vooraf goed 
kunnen inzien? 

• Gaf dat nog problemen dan wel specifieke vragen die van belang zijn voor het proces? (U moet 
dan bijvoorbeeld denken aan een vraag niet is beantwoord is, of dat er in de beantwoording 
een vraag van u bij de verkeerde persoon staat en dergelijke). 

 
De inspreker beantwoordt beide vragen met ‘ja’. Er zijn nog specifieke aandachtspunten die hij 
graag wil verduidelijken. 
 
In de zienswijze begint de inspreker met de mededeling dat hij vanaf 1 april 2018 werkzaam is bij 
TNO en vóór die tijd bij ECN werkzaam was. 
 
Bij het eerste punt is ingegaan op de verkeerssituatie. Dit knelpunt wordt niet door de gemeente 
overgenomen. TNO voorziet echter wel degelijk problemen. Zo werd in 2012 een securityregime 
ingevoerd waardoor soms files op de Westerduinweg ontstaan. De ingang heeft een beperkte 
capaciteit en door de uitbreiding met het bouwverkeer zal er wellicht onvoldoende capaciteit 
ontstaan. De aanbeveling om een derde ingang te creëren verdient meer aandacht. 
 
Het tweede punt gaat over de koelwaterleidingen. Deze zijn buiten het OLP-terrein gespecificeerd, 
maar binnen de inrichting niet. TNO zou graag zien dat ook daar het zoekgebied wordt 
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aangegeven, 

waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke beperkingen voor TNO gebouwen. Het terrein is 
op dit moment al behoorlijk vol en juist nu is het moment om te optimaliseren. TNO zou hiervoor 
graag op korte termijn in overleg gaan. 
 
Het laatst benoemde punt gaat over de verwachten parkeerdruk tijdens de bouwwerkzaamheden. 
TNO voorziet dan grote capaciteitsproblemen. 
 
Er is geen letterlijke digitale versie van dit betoog overhandigd. 
 
Vanuit de commissie zijn er geen vragen. 
 
Voorzitter bedankt de inspreker voor zijn bijdrage. De tips zullen bij het College neergelegd worden. 
Vervolgens geeft hij aan op welke wijze het vervolgproces zal verlopen. Dit staat in het verslag 
onder punt 9 beschreven. 

 

06.  18.044552 en conceptnota 116 t/m 131. 

Voorzitter stelt na de inleiding de volgende vragen: 

• Heeft u de Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan PALLAS-reactor vooraf goed 
kunnen inzien? 

• Gaf dat nog problemen dan wel specifieke vragen die van belang zijn voor het proces? (U moet 
dan bijvoorbeeld denken aan een vraag niet is beantwoord is, of dat er in de beantwoording 
een vraag van u bij de verkeerde persoon staat en dergelijke). 

 
De inspreker beantwoordt de eerste vraag met ‘ja’ en geeft bij de tweede vraag aan dat niet alle 
vragen beantwoord zijn. Met name het punt van de locatiekeuze verdient nog een nadere 
toelichting. 
 
Volgens de inspreker zou een locatiekeuze voor Borssele meer voor de hand liggen en zou dat ten 
minste nader onderzocht moeten worden. De door de MER beargumenteerde keuze is vooral 
gestoeld op de productie van Tc-99m isotopen, maar in de toekomst zal overgegaan worden op 
productie van o.a. lutetium-177-isotopen. De productie en de verwerking verschuift van 
diagnostische isotopen naar therapeutische isotopen, waardoor investeringen in nieuwe 
infrastructuur sowieso gedaan zullen worden. De huidige infrastructuur kan dan ook geen 
bepalende factor zijn in de keuze voor Petten als vestigingsplaats. Er zijn voldoende argumenten 
om alternatieven te onderzoeken. 
 

De letterlijke tekst is als bijlage 06 / 18.044552 / 05-09-2018 geanonimiseerd toegevoegd aan dit 
verslag. 
 
Vanuit de commissie zijn er geen vragen over. 
 

Voorzitter bedankt de inspreker voor zijn bijdrage. Vervolgens geeft hij aan op welke wijze het 
vervolgproces zal verlopen. Dit staat in het verslag onder punt 9 beschreven. 

 

07.  18.042099 en conceptnota 8 t/m 31. 

Voorzitter stelt na de inleiding de volgende vragen: 

• Heeft u de Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan PALLAS-reactor vooraf goed 
kunnen inzien? 

• Gaf dat nog problemen dan wel specifieke vragen die van belang zijn voor het proces? (U moet 
dan bijvoorbeeld denken aan een vraag niet is beantwoord is, of dat er in de beantwoording 
een vraag van u bij de verkeerde persoon staat en dergelijke). 

 
De inspreker beantwoordt de eerste vraag met ‘ja’ en geeft bij de tweede vraag aan dat hij in zijn 
betoog nader op in zal gaan op aanvullingen. 
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Namens de sector Recreatie en Toerisme doet de inspreker een beroep op de politiek van de 
gemeente Schagen om goed te luisteren naar indieners van zienswijzen, belangenbehartigers en 
lokale inwoners en vraagt hij hen om niet ‘zomaar’ het lijvige rapport van beantwoordingen over te 
nemen. 
 
Onder punt 8 werd gevraagd om een MKBA (maatschappelijke kosten baten analyse), welke 
volgens de aanbevelingen van de Rijksoverheid gerechtvaardigd zou zijn bij ingrijpende besluiten. 
In de beantwoording wordt aangegeven dat hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat, echter, er 
zijn voldoende argumenten om dit onderzoek voor dit ingrijpende besluit wél te doen. Bovendien 
vindt de inspreker dat in de MER de belangen van recreatie onvoldoende zijn weergegeven. 
 
Vervolgens gaat de inspreker kort in op de punten 17, 22 en 25. In die beantwoordingen zijn naar 
zijn mening geen realistische argumenten gebruikt. Bij de punten 19 en 20 worden aanbevelingen 
gedaan ten aanzien van taalgebruik en informatieverstrekking. 
 

De letterlijke tekst is als bijlage 07 / 18.042099 / 05-09-2018 geanonimiseerd toegevoegd aan dit 
verslag. 
 
Vanuit de commissie zijn er geen vragen over. 
 
Voorzitter bedankt de inspreker voor zijn bijdrage. Vervolgens geeft hij aan op welke wijze het 
vervolgproces zal verlopen. Dit staat in het verslag onder punt 9 beschreven. 

 
 

08.  18.045325 en conceptnota 207 t/m 224. 

Voorzitter stelt na de inleiding de volgende vragen: 

• Heeft u de Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan PALLAS-reactor vooraf goed 
kunnen inzien? 

• Gaf dat nog problemen dan wel specifieke vragen die van belang zijn voor het proces? (U moet 
dan bijvoorbeeld denken aan een vraag niet is beantwoord is, of dat er in de beantwoording 
een vraag van u bij de verkeerde persoon staat en dergelijke). 

 
De inspreker beantwoordt de eerste vraag met ‘ja’ en geeft bij de tweede vraag aan dat de 
beantwoordingen de vrees voor een onzekere situatie hebben bevestigd. Hij wil er  daarom graag 
nogmaals op ingaan. 
 
Aangekondigd is dat er leidingen door het perceel van de inspreker zullen worden gelegd om te 
voorzien in de behoefte van koelwater. Volgens de inspreker heeft de gemeente voor haar inwoners  
zorgplicht en de taak om personen en bedrijven te beschermen tegen mogelijk schadelijke gevolgen 
van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen. Dit gebeurt in het plan Pallas Petten niet. 
In alle antwoorden wordt verwezen naar het overleg dat Pallas zal voeren met grondeigenaren, er 
wordt door de gemeente zelfs al op voorhand gesteld dat er niet of nauwelijks schade zal zijn voor 
de teelt en er is geen helderheid vooraf, er is geen nulmeting. 
De inspreker vreest dat hij en andere particulieren of kleine bedrijven minder mogelijkheden en 
kennis hebben dan de veel machtiger organisatie Pallas en hij vreest in een moeras te belanden 
waarin door hem aangetoond zal moeten worden waar en hoeveel schade er is, terwijl de afspraken 
feitelijk vooraf gemaakt zouden moeten worden en ervan uitgegaan zou moeten worden dat alle 
mogelijke negatieve toekomstige afwijkingen een gevolg zijn van verstoring door de aangelegde 
leidingen. 
 
In het antwoord bij punt 209 wordt volgens de inspreker uitgegaan van niet houdbare beweringen. 
Volgens hem is het onjuist om te stellen dat er geen bodemverstoringen plaats gaan vinden en zijn 
er wel degelijk beperkingen van toekomstige bouwmogelijkheden. 
 
In de punten 211, 212, 216 en 223 wordt voorbij gegaan aan de gevaren van verzilting in het 
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Noordhollandsch Kanaal en wordt niet ingegaan op het leidingboren door het land. 
Bij punt 213 worden geen harde toezeggingen gedaan over beschikbaarheid van zoetwater en 
peilhandhaving van de polder in de toekomst. Er wordt geantwoord met ‘momenteel’. 
 
In punt 214 wordt in de beantwoording voorbijgegaan aan de situatie op het land en de 
werkzaamheden voor de aansluiting op het Noordhollandsch Kanaal. 
 
De punten 217 en 218 worden beantwoord met de verwijzing naar memo’s, maar er zou een echte 
nulmeting plaats moeten vinden om mogelijke effecten vast te kunnen stellen. Hiertoe zou vóóraf 
overleg en definiëring plaats moeten vinden (punt 220) en zouden vooraf afspraken moeten worden 
gemaakt over compensatie/schaderegeling bij mogelijke nadelige gevolgen (punt 221-224). 
 
In het slotwoord bepleit de inspreker dat bij de besluitvorming de plicht bestaat om ervoor te 
zorgen dat alle elementen die met de besluitvorming samenhangen voldoende en adequaat zijn 
afgedicht, waaronder een degelijke compensatie- en schaderegeling, waarbij in schades uitgegaan 
zou moeten worden van het causale verband in plaats van dit later aan te moeten tonen. 
 
De letterlijke tekst is als bijlage 08 / 18.045325 / 05-09-2018 geanonimiseerd toegevoegd aan dit 
verslag. 
 

Vanuit de commissie stelt dhr. Schrijver de volgende vraag: 
Heeft u op dit moment ook een leiding door uw land lopen? 
Antwoord: Nee, niet op ons eigen land, maar we hebben wel ervaring met het perceel van de 
buren, waar al leidingen doorheen lopen. We hebben dat land weleens gehuurd en dan zie je toch 
effecten en versnijding. 
 

Voorzitter bedankt de inspreker voor zijn bijdrage. Vervolgens geeft hij aan op welke wijze het 
vervolgproces zal verlopen. Dit staat in het verslag onder punt 9 beschreven. 

 

09.  Afronding en sluiting. 

De laatste hoorzitting van vanavond wordt om 20.20 afgerond. 
 

Na elk betoog heeft de voorzitter uitgelegd hoe het vervolg van de procedure eruitziet. In dit 
verslag is het als laatste onderdeel opgenomen. 
 
Begin november zal de raad een besluit nemen over het bestemmingsplan PALLAS-reactor. In deze 
besluitvorming zal de raad de ingebrachte zienswijzen en de bijbehorende beantwoording, 
verwoord in de ‘Nota van beantwoording’, vaststellen.  
De behandeling vindt plaats in de oordeelsvormende vergadering van 16 oktober (uitloop 17 
oktober).  
Het verslag van de hoorzittingen zal openbaar worden en maakt ook onderdeel uit van de 
beraadslagingen. 
Bezwaarmakers hebben tijdens de hoorzittingen de gelegenheid gekregen de zienswijze toe te 
lichten. Het is dan niet de bedoeling dat tijdens de oordeelsvormende vergadering van 16 oktober 
2018 opnieuw ingesproken wordt. 
Indien de hoorzittingen aanleiding geven tot ingrijpende aanpassingen van de nota van 
beantwoording, zal deze worden aangepast en via het College aan de Raad op 13 november 2018 
worden aangeboden ter vaststelling. 
 
Tenslotte bedankt de voorzitter alle aanwezigen en wenst iedereen een wel thuis. 
 
Om 20.30 uur wordt de bijeenkomst besloten. 

 


