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Veldhoven

Ter inleiding
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httPs://www■voutube■Com/watch?v=GAZCRhdsCBs

Jan Roelands 
Trailer film ZICHT (1:25)



Trailer documentaire ZICHT (1:25) Veldhoven

https://www■youtube■com/watch?v=GAZCRhdsCBs
Dia 3



Veldhoven

Programma
1. Introductie Integrale Veiligheid

Francis van Boxtel
2. Quiz Veiligheid en Zorg

Jan Roelands en alle collega's van 
veiligheid en zorg.

3. Vragen raadsleden
Ton Bolsius

Francis van Boxtel 
Coördinator cluster Integrale VeiligheidDia 4



Samenwerking zorg en veiligheid (video) Veldhoven

Dia 5

Inleiding door Francis van Boxtel
httDs:ZZvoutu.beZIOaJtcXh7Q4



Collega's Veiligheid en Zorg Veldhoven
Gemeente Veldhoven vanavond aanwezig

uil

Dia 6



"Integrale veiligheid is het 
concept om complexe, 
meerduidige veiligheidskwesties 
op een brede, integrale en 

U preventieve manier te 
benaderen."

- Definitie Integrale Veiligheid

♦♦♦4
Integrale Veiligheid Veldhoven

Alleen ga je sneller: 
samen kom je verder

Dia 7



De I's van Integrale Veiligheid Veldhoven

Integraal werken
Regierol gemeente/Integrale Veiligheid 
Integraal Veiligheidsprogramma

UVP 2021-2022 is het uitvoeringsprogramma daarvan
In samenwerking met De Kempen
In samenwerking met in- & externe zorg en 
veiligheids partners
Instrumenten om in te zetten op bestrijden van 
incidenten
Incidenten die niet plaats vinden

Dia 8



HcrselGemeente Bladel

Veldhoveneente Be*»

w
Reuse!-1 fe» Mierden Veldhoven WAAI Rl

l .ťinvtmtL- Oirwhoi
samen tn beweging

Dia 9

Regierol gemeente; 
wettelijke grondslag

4 Gemeenteraad heeft regie op het lokale integrale 
veiligheidsbeleid (IVP) ^ prioriteiten en doelen m.b.t 
veiligheidsonderwerpen (Politiewet 2012). Het 
Uitvoeringsprogramma-veiligheid is op 1 juni 
vastgesteld door het college.

4 Burgemeester verantwoordelijk voor de 
handhaving van de openbare orde 
en veiligheid.(Gemeentewet).

In samenwerking met
de Kempen.

Ľ
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♦♦♦4
Integraal Uitvoeringsplan Veiligheid Veldhoven

Preventie

Niet afwachten 
maar

voorkomen

Hulp en 
aandacht 

bieden

Repressie

Daadkrachtig 
ingrijpen waar 

nodig als het uit 
hand loopt



Prioriteiten UVP veldhoven

High Impact Ondermijning 1
Crimes georganiseerde

criminaliteit

1 2

-1 I\ ũi a 1

Cybercrime en 
cybersecurity

Verbinding 
zorg en 

veiligheid

Fysieke
veiligheid



Integrale Veiligheid Veldhoven

Interne samenwerking collega's:

4 Jeugdbeleid en klantmanagers jeugd etc.
4 Generalisten â Specialistenteam en Meldpunt 

Zorg en Veiligheid.
4 Beleid Wmo en Beschermd Wonen, WvGGZ en 

Wet Zorg en Dwang.
4 Handhaving en toezicht en juridische 

ondersteuning.

Dia 12



Integrale samenwerking; 
externe samenwerking Veldhoven

centrum voor 
jeugd en gezin 
veldhoven

Veldhoven
Ve i lig

LITIE

Politieregio Oost-Brabant

EerselGemeente Bladel
Best'eente Be»fce

R«im*İ -Oh Mierden Veldhoven WA,

GGzE

WhatsApp
Buurtpreventie

!org- en Veiligheidshuis

uidoostBrabar

RIEC
Dia 13
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Integrale Veiligheidsthema's Veldhoven

Dia 14

ZIGeUNDE R 
CONCENTRATIEKAMP 

VELDhoVEN S
^ WhatsApp
buurtpreventie 'oven

SJ-734-V

Recreatief of definitief? Controle in 
Veldhovens vakantiepark
REPORTAGE I VELDHOVEN - Kloppend op deuren en turend door ramen struinden 
controleurs woensdag rond op vakantiepark Molenvelden in Veldhoven. Woont u 
hier permanent?’

Let op

W?rpr.

: i
ffSřĩVå

•V. J
IÍŌÌ
m KT*
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Integrale samenwerking Veldhoven

Indien veiligheid in het geding komt, is onze 
werkwijze 7 zijn onze uitgangspunten als volgt:

1. Wat is ons doel (de bedoeling) - bestuurlijk?
2. Wat hebben we in onze gereedschapskist aan instrumenten 

zitten?
3.
4.

5.

Doel heiligt (soms) de middelen
Opties en daar bijbehorende 
belangen/risico's wegen we 
zorgvuldig af (juridisch, bestuurlijk, etc.)
Doorpakken waar moet!

Dia 15



Instrumenten
4444

Veldhoven

4 Casusregie en samenwerking bij zorg en veiligheidscasussen (bv 
PGA)

4 Openbare orde bevoegdheden, bijvoorbeeld:
- Gebiedsontzeggingen/bevelen
- Samenscholingsverbod, noodbevelen etc.
- Cameratoezicht
- Sluitingsbevoegdheden (Damocles, Gemeentewet)

4 Bestuursrechtelijke interventies (toezicht & handhaving, APV)
4 Strafrechtelijke interventies Z samenwerkingen (bv. reclassering)
4 Privaatrechtelijke interventies (bv. met woningstichting of 

bedrijf)
4 Zorginterventies (intern, Veilig Thuis, Halt, wijk-GGD, etc.)
4 Communicatie (stopgesprekken, artikelen, buurt- en 

ouderbijeenkomsten etc.)
4 Preventie (acties, artikelen)
4 Convenanten/samenwerkingen...

Dia 16



Wist u dat...?
Politiemeldingen in 2020 in Veldhoven Veldhoven

296
verward gedrag

(2019: 186)

f ‘İ&
3061 jeugdoverlast

1 (2019: 159)

r *

136
burenruzie

(2019: 27)

25
drugshandel 1

(2019: 38) 1

9
26

huiselijk geweld
(2019: 20) ^

r Êt

96
inbraak woningen 

(2019: 95)



Voorbeeld Veldhoven

Vuurwerk 
demonstratie door 
Jeugdgroep die is 
voorkomen door 
vroegtijdig ZICHT en 
stopgesprekken met 
de jeugd en ouders, 
inzet jongerenwerk, 
jeugdagent en IV.

Peter tìenenson

JENDEN -

Dia 18



Voorbeeld Veldhoven

Meld Misdaad Anoniem 
(MMA) melding ontvangen, 
ontmanteling 
hennepkwekerij waarbij 
mogelijk woningbrand 
voorkomen is en veiligheid 
weer in de buurt is 
verbeterd....

MELD MISDAAD ANONIEM
0800*7000 meldmisdaadanoniem.nl

Dia 19



De I van integrale Veiligheid Veldhoven

Het (on)zichtbare succes van 
samenwerken aan incidenten 

die NIET plaats vinden
repressie

nciden

Net als bij de dokter: 
Hopelijk niet tot ziens! ©



♦♦♦4
Quiz Veiligheid en Zorg Veldhoven

HEB JIJ VOLDOENDE

CHTS
OP VEILIGHEID EN ZORG?

Uw quizmaster vanavond is Jan Roelands



Veldhoven

PAK 3 GEKLEURDE 
VOORWERPEN ERBIJ 

OM TE STEMMEN

Iets Roods
Iets Blauws 
Iets Oranjes

ZICHT



Werkwijze quiz Veldhoven

l.Introductie
2. Quizvraag
3. Toelichting



Quizvraag 1 «m
Veldhoven

Er zijn ... (hoeveel) 
beschermende factoren 
beschreven die een positieve 
invloed hebben op de 
ontwikkeling van kinderen!

10 (blauw) 
18 (oranje)



Quizvraag 1 Veldhoven

Er zijn ... (hoeveel) 
beschermende factoren 
beschreven die een positieve 
invloed hebben op de 
ontwikkeling van kinderen!

10 (blauw)



Veldhoven
beschermende

factoren

i. Sociale binding

2. Kansen voor betrokkenheid

3. Prosociale normen

4. Erkenning, waardering positief gedrag

ĜL/ 5. Steun van belangrijke volwassenen

6. Constructieve tijdsbesteding

Ēst? 7' Competenties (sociaal, emotioneel, gedrag)

8. Cognitieve vaardigden

9. Schoolmotivatie

10. Positieve identiteit

beo»: MJl Jan Roelands



De basis op orde Veldhoven

SŨNDERV CKBrabant-Zuidoost I COLLEGE

veldvest
wereldwijs

maxima
medisch centrum

TASKFORCE - RIEC thúisBrabant Zeeland

cctiibrate
samen sterk voor euad

Samen werken
aan een veilige toekomst

centrum voor Zorg- en Veiligheidshuis

jeugd en gezin Brabant Zuidoost
veldhoven

Dia 27
Jan Roelands



Participatie Veldhoven
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Dia 28

SCOUTEN ® CHIUSN Af VAL ŕfOORT Ift
OfAFVALQAK

S«ll SAAIEN ZOhl OftOCRt
DAN NAA»«U15

ALCOHOL (SVWOOfN VOORKOM GftUIDSOVCRLAţfStuur (ka m mail mar
gimakntaÿ «rMlMuaruil

-VELDHOVEN ACTIEF -
VOOR JEUGD @ VELDHOVEN

\

Veldhoven

Jan Roelands



Quizvraag 2 Veldhoven

ED REGIO ALGEMEEN SPORT VIDEO OPINIE FUN Q,

PD REGIO ALGEMEEN SPORT VIDEO OPINIE FUN Q.



Quizvraag 2 Veldhoven

Welke mogelijkheden heeft 
Integrale Veiligheid van de 
gemeente Veldhoven in de integrale 
aanpak van deze casus?

RIEC casus i.v.m. grote hoeveelheden 
geld.
Beide antwoorden zijn goed



Quizvraag 2 Veldhoven

Welke mogelijkheden heeft 
Integrale Veiligheid van de 
gemeente Veldhoven in de integrale 
aanpak van deze casus?

RIEC casus i.v.m. grote hoeveelheden 
geld.
Beide antwoorden zijn goed



Veldhoven

♦♦♦a
Veldhoven

ACTIEPLAN ONDERMIJNING

2021-2022

KEMPEN

IVP + UVP DE KEMPEN

DRUGSPAND
GESLOTEN
op grond v«n artikel 13b Opiumwet
door de burgemeester van Veldhoven

Het It verboden dit pand tc betreden

Veldhoven
Vermoedens van drugs?
PkUT,E M PO'W* 0900 8844 of ^ Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN 201* 2022

ACHT SAMEN VOOR
KlMPlN VĽ LIGHCID IS

GEMEEN EN DC KEMP EN

TASKFORCE - RIEC
Brabant - Zeeland
evjmemtrrttfgrnondrrmiļn.ng

Zorg- en Veiligheidshuis

Brabant Zuidoost

Artikel 2:56 Drugshandel op straat

Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden zich op een openbare plaats op te houden met het kennelijke 
doel om middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen betaling, af 
te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen.

Bart Levels



Quizvraag 3 Veldhoven

Je ziet een 8 jarig kind een 
winkeldiefstal plegen waarbij hij 
een flesje lenzenvloeistof in zijn 
tas stopt. Wat raad je aan om te 
doen?

Een flinke draai om zijn oren, "daar leert hij 
tenminste van".



Quizvraag 3 Veldhoven

Je ziet een 8 jarig kind een 
winkeldiefstal plegen waarbij hij 
een flesje lenzenvloeistof in zijn 
tas stopt. Wat raad je aan om te 
doen?

LJI I LIUU1



Quizvraag 3 Veldhoven

Samenvatting film BUIT (1:30)



Veldhoven

"Je gaat het pas zien 
als je het doorhebt."

Johan Cruijff

Dia 36 Eric van der Sommen



uitbuiting

IAAT ZE MAAR IN DE 
Stilt llì SĽIPEN jģŗĩN

Wcrfcļ{tk(crthrid

má *

Dia 37

Veldhoven

ABONNEREN

Binnenland Buitenland Politiek Economie Bizar Wetei

PREMIUM

A Foto ter illustratie © ANP

NIEUWS INLOGGEN

Werken als ‘lab-slaaf in 
drugsindustrie: pillen draaien tot 
de dood erop volgt
Op winst beluste pillenboeren, onervaren lab- 
slaven en cowboys die snel veel geld willen 
verdienen, maken het werk in een drugslab 
levensgevaarlijk. „Ze zijn nog te beroerd om 
een koolmonoxidemelder op te hangen.”

Eric van der Sommen



^Blue Tiger
►books ►media ►business

Dia 38

mwwBmmi

FAKENEWSNOS

FAKENEWS®

ÄWKŴ

íïPOřD
Maak IN U 
gebruik van 
deze borden

Spot jij ook kansen?
Co noor eshmedia.nl

fcSH Media ni

'*ï:- .sg*řţ;

.ėV^-'í?y. '



Quizvraag 4 «m
Veldhoven

Wat is de Blauwe Tijger?

Een groep dierenactivisten



Quizvraag 4 «m
Veldhoven

Wat is de Blauwe Tijger?

Een groep dierenactivisten



Veldhoven

Dreifl»n*jyïineou b*»|ft op j BIMnm

k©n«kk-*ala»t*ii*d»e amugm renen

AjnxUgm tn fgropi j«pi doorgaxn prow
Kwtuh. worden fepeefd door eenfir^en
er» kennen we «r*t \U(hlot1tt\ Of *hadn
ti«Np ďf' jrnc n geer» vnm verdwenen. rt resteren op bénnen* en birteniandie
het rt aarvtf mH*k dit kJr*f»«hefcte
aanlagen Wrjwň pUattvetdcn in lurope íomnwve POCO* * o dragen ;e b*, *jn

Dreigingsbeeld 
Terrorisme Nederland

Monó*COİ l^0ōtvr\( RMtSMftmwnt

verhoogde aettvrteit én Syrté en Irak Nijít voontHbMf.

Depoepcnnf ncfttnchvooralopde Artueerdremingsruveou Aannenlijk
matht»povtie tn dt repo en heen n«et df «vloed. flţn verdeeld en roeken voorname!^
kratN van de hoogt.idagm van Naar
kakfaat’. ISIS en al Qaida vpelen vaak thema v Onlme ontwikkelingen «aan Ne»
op Watt en reporule ormtan&ghedfn
COVVO-10 hee«t de mof«r-Ahf»d voor
«•tret^erfi o«n terug te wren naar Europa contacten mei gehkgevtemden

Oktober 2020
t)TN nummer 53

lihodHHMh* Pending Nederland Polcwite en etutmivne

af genomen door wxoie en •deokjgiuhe {overheidvjthema \ rşn vooraf act/rahtth er»
kunnende openbare orde vervieren kaa«eenvervpieitenng en het ontbreken van krachtje

leider* en aardser v De meevte actrvdfiten d verve en acunmche bovenlaat bettaai er
h»n gewekJioo*. maar de dreiţng n onvoor
tpHbaar Som» bMt een i-narlnt tot cewe*d •var*/ouwen tefenover de oven»e»d kan leiden

MM 01N rt een {wed*#* nra.^tr tan redMhietingover te (wiBen) gaan totevtrenv«ivthetedrafir^*n Daaroj

r«mrw^ne en át te rromfmhf ániļtrta «i Veile»'*»*

Meer •nformot* wtft u op www. ncî* m

Dia 41 Marcella Palte



Veldhoven
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Dia 42 Marcella Palte



Quizvraag 5 Veldhoven

Hoeveel procent van de jongeren 
tussen 12 en 22 jaar heeft het 
afgelopen jaar (bewust of 
onbewust) online een misdrijf 
gepleegd?

ORANJE 4107o



Quizvraag 5 Veldhoven

Hoeveel procent van de jongeren 
tussen 12 en 22 jaar heeft het 
afgelopen jaar (bewust of 
onbewust) online een misdrijf 
gepleegd?

ORANJE 41nZo



Cybercrime Veldhoven

4 Digitale criminaliteit 
4 ICT is het doel én het middel.

DWIŬP vnon

tfMFNHĮ M M 24

□o ^♦31 6 33474220

IBNNL72INGB0657360740 Beschnjvmg
/700543 :
C376J36

Kan je een foto van de betaling voor me
maken zo dat ik die kan mail ik Stort het
gelqk terug zodra ik weer kan inloggen

Ik zal even kijken of het lukt

Ga je het nu voor me doen,

Ik heb alleen genoeg voor die van 375,66. Is
het mogelijk dat je mam vraagt of zij kan
helpen bij die andere?

Ja is goed doe die maar dan vraag ik mam
voor de andere

Stuur je de foto van de betaling voor mi|
: * die V ii na len

Maar ouh btw, ik heb geen broers of zussen
en vanaf je eerste appje had ik al door dat jij
een van die smerige oplichters bent die hoopt
op deze manier wat geld te verdienen

Alle screenshots zijn ondertussen
doorgestuurd naar de politie. Succes he lieve

O (o) vũi
Dia 45



CYBER 24 «m
Veldhoven

?4-«r rn iffiĩ 2 ,-pņ^ l Ţ!

Film Cyber24 (1:24)



Veldhoven

moest

moedervan
Dia 47



Quizvraag 6 Veldhoven

Welke partners dragen bij aan het 
doorbreken van de cyclus van 
criminele overdracht binnen 
families?

Beide antwoorden zijn goed



Quizvraag 6 Veldhoven

Welke partners dragen bij aan het 
doorbreken van de cyclus van 
criminele overdracht binnen 
families?

Beide antwoorden zijn goed



Veldhoven

Illustratie Brabants Dagblad
Dia 50 Eric van der Sommen



Veldhoven

Zicht
krijgen, houden en er 

iets mee doen....

We zijn samen 
verantwoordelijk voor 

veiligheid en zorg

Vroegtijdig 
signaleren, melden, 

delen, bellen
weerbarejeugd@taskforce-riec.nl

Dia 51 Jan Roelands



Veldhoven

Dia 52

Investeren in 
jeugd

Investeren in 
een veilige 
toekomst

DE JEUGD HEEFT 
DE TOEKOMST

WAT MIJ BETREFT 
MOGEN ZE 

VANDAAG NOG 
HET PARLEMENT 

OVERNEMEN

OĈO/Ĉ
Postbus 1045

6801 BA Arnhem
www.loesje.nl

Jan Roelands



Veiligheid en zorg Veldhoven

Dia 53

4 Incidenten
4 Onderliggende

zorgvraag
4 Verwarde 

personen

Go gle verwarde vrouw X |» Q.

https://www.ed.nl» eindhoven ) verwarde-vrouw-zorgt.. *

Verwarde vrouw zorgt voor paniek in appartementencomplex ...
Het appartement van de vrouw. © Politie Eindhoven. Het appartement van de vrouw. © Politie 

Eindhoven. 1 van 2. 2 van 2.

https://www.ed.nl» eindhoven ) vraagtekens-bij-verhaa... »

Vraagtekens bij verhaal verwarde vrouw in Eindhoven: 'Als ze ...
3 feb. 2020 — EINDHOVEN - Was het echt een verwarde vrouw, of toch een gehaaide 

oplichtster? Het verhaal dat de Eindhovense politie afgelopen ...

https://www.omroepbrabant.nl» níeuws ) hulpdiensten-.. »

Hulpdiensten halen verwarde vrouw van dak van huis in ...
22 mei 2020 — Hulpdiensten hebben donderdagnacht een verwarde vrouw van het dak van 

een hoekhuis aan de Edelweisstraat in Eindhoven gehaald.

https://www.tubantia.nl» almelo ) politie-pakt-verward... »

Politie pakt verwarde vrouw op | Foto | tubantia.nl - Almelo

https://www.bd.nl» overig ) politie-herenigt-verwarde-... *

Politie 'herenigt' verwarde vrouw met echtgenoot in Den ...
Politie 'herenigt' verwarde vrouw met echtgenoot in Den Bosch | Foto | bd.nl... 

https://www.kliknieuws.nl) regio » verwarde-naakte-vr... »

Verwarde vrouw in Osse centrum door politie van straat... - Oss

Linda Wittebrood



Quizvraag 7 «m
Veldhoven

Het is woensdagmiddag 3 uur en uw buurvrouw staat voor 
de zoveelste keer buiten voorbijgangers, ook kinderen, uit 
te schelden en te intimideren. Uit eerdere gesprekken met 
haar weet u dat ze drinkt en gebruikt onder meer zodat ze 
'om kan gaan' met haar psychische klachten. Ze wil wel 
hulp, maar af en toe wordt het haar allemaal te veel.

Wat kunt u doen?

Niets, u bent geen familie. Haar familie of zij zelf zal bij de 
hulpverlening aan de bel moeten trekken.
U belt 112, de politie lost dit wel op.



Quizvraag 7 «m
Veldhoven

Het is woensdagmiddag 3 uur en uw buurvrouw staat voor 
de zoveelste keer buiten voorbijgangers, ook kinderen, uit 
te schelden en te intimideren. Uit eerdere gesprekken met 
haar weet u dat ze drinkt en gebruikt onder meer zodat ze 
'om kan gaan' met haar psychische klachten. Ze wil wel 
hulp, maar af en toe wordt het haar allemaal te veel.

Wat kunt u doen?



Quizvraag 8 Veldhoven

Zelfde situatie, alleen nu weet u dat de 
buurvrouw al enige tijd alle hulp weigert.

Wat kunt u doen?

U belt het Meldpunt Zorg en Veiligheid van 
de gemeente.
U belt de burgemeester en eist dat deze 
mevrouw direct gedwongen wordt 
opgenomen in een instelling.



Quizvraag 8 Veldhoven

Zelfde situatie, alleen nu weet u dat de 
buurvrouw al enige tijd alle hulp weigert.

Wat kunt u doen?

U belt het Meldpunt Zorg en Veiligheid van 
de gemeente.



Meldpunt Veldhoven

Zorg 6 Veiligheid
■il KPN NL ‘Ģ* 15=52 8507o IB1

ê veldhoven.nl
Melden bij de gemeente »

Melding verward gedrag

Melding verward gedrag
Familie of buren merken vaak als 
eerste dat er iets met iemand niet 
goed gaat. Mogelijk is er psychische 
hulp nodig. Maakt u zich ernstige 
zorgen? Dan kunt u dit melden bij de 
gemeente.

Let op! Is er sprake van acuut gevaar? Bel 
dan altijd 112.

Melden bij de gemeente
Melden persoon met verward 
gedrag

Je maakt je zorgen om een persoon

Veldhoven
Is het een 

acute 
situatie?

Meldpunt Zorg Veiligheid
Bereikbaar op werkdagen van 9-17u

Bel 112 of de 
Crisisdienst

Wíl de persoon 
zdf ook hulp?

Aanmelden Meldpunt Zorg ŭ
Nee/

Onduidelijk/
Persoon

onbereikbaar

Veiligheid mailen naar;
zorgenveiligheid@veldhoven.nl

Reguliere
aanmeldingof bellen met 06-34444909

Aanmeldcn bij 
Meldpunt 

Zorg (t 
Veiligheid

Dia 58 Sherry-lou Lefevere



WIJK-GGD'ers en kwartiermaker GGZE Veldhoven

Proet met wijk-GGDërs wordt naar Eindhoven uitgeDreid na succes in Waalre en Veldheer

Probleem aanpakken en niet doorschuiven
f anrtBtowmawiMi 'S.

Brabant-Zuidoost
't v l"ļ-" ‘

Dia 59
Sherry-lou Lefevere



De I van integrale veiligheid Veldhoven

I
Het succes van 

samen werken 
aan de

incidenten die 
niet

plaatsvinden

repressie

nciden

preventie

Dia 60



Belangrijke nummers Veldhoven

Veldhoven

Meld Misdaad Anoniem 
0800-7000

Politie: Bij spoed: 112 en 
bij geen spoed: 0900-8844

Meldpunt Zorg en Veiligheid: 
zorgenveiliqheid@veldhoven.nl

06-34444909 

Veilig thuis: 0800 2000 en

0900^8844
GEEN SPOEO, WEL POLITIE

Dia 61 Jan Roelands



Wie is de winnaar? Veldhoven

Dia 62 Jan Roelands



Vragen? Veldhoven

Dia 63 Voorzitter Ton Bolsius



Veldhoven

Dank voor uw aandacht!
Naslagwerk n.a.v. deze 
presentatie ontvangt u via uw 
raadsinformatiesysteem!


