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CONCEPT-VERSLAG KLANKBORDGROEPVERGADERING 
27 september 2016  
 

Op dinsdag 27 september heeft een vergadering van de Klankbordgroep Waterfront plaatsgevonden 

met 3 thema’s: het plan van aanpak herinrichting Boulevardgebied, discussie over parkeren van 

motoren op de Boulevard naar aanleiding van een adviesverzoek van het college van B&W en de 

ontwikkeling van fase 3 Waterfront. Daarnaast is een update gegeven van de laatste stand van zaken. 

De bijeenkomst vond plaats in het stadhuis aan de Havendam 56 te Harderwijk. 

 

Aanwezig: 

 De heer de Jong 

 De heer Schipper 

 De heer Motshagen 

 Mevrouw Morren 

 Mevrouw Slokker 

 De heer Kok 

 De heer de Vries 

 De heer Reijerse 

 De heer Verbeek 

 De heer den Braven 

 De heer Sijl 

 De heer Brouwer 

 De heer Asselbergs 

 Mevrouw Bekke 

 

1. Opening voorzitter Fons Asselbergs 

 

a. Welkom 

Voorzitter van de Klankbordgroep Waterfront, de heer Prof. Drs. A.L.L.M. Asselbergs, opent de 

avond om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom.  

 

b. Agenda 

De voorzitter meldt dat de agenda voor de vergadering uit drie onderdelen bestaat: het plan van aanpak 

herinrichting Boulevardgebied, de ontwikkeling van fase 3 Waterfront en een korte update van de 

stand van zaken in het Waterfront. Daarnaast heeft de Klankbordgroep het verzoek ontvangen om een 

advies uit te brengen over het parkeren van motoren op de Boulevard aan het college van B&W in 

verband met een motie van de gemeenteraad. Dit punt wordt besproken na het plan van aanpak voor 

de herinrichting van de Boulevard.  

 

c. Verslag vorige vergadering 

Het verslag van de vergadering d.d. 14 juni 2016 wordt met de volgende opmerkingen vastgesteld:  

 In de vorige vergadering maakte de heer Motshagen de opmerking (pagina 2 van het verslag) 

dat men zou kunnen overwegen om de vuilcontainers verder naar links te verplaatsen. Hij 

geeft aan dat de vuilcontainers al verder naar links zijn geplaatst. De heer Brouwer geeft aan 

dat het onderwerp uitgebreid is besproken in de Klankbordgroep en de raad een besluit heeft 

genomen over het Definitieve Ontwerp. Dat neemt niet weg dat de plaatsing van de 

vuilcontainers, net als de urilift, een punt van aandacht blijft. Wat betreft het gebruik van de 

containers en het plaatsen van vuil naast de containers is gesproken met de afdeling Beheer 

Openbare Ruimte. Zij pakken dit vraagstuk samen met de externe vuilophaaldienst op. De 

heer de Vries benadrukt nogmaals dat juist bij deze containers veel viezigheid en glaswerk 

naast ligt, wat met name na sluitingstijd van de restaurants wordt gebracht. De heer Verbeek 

geeft aan dat dit ook geldt voor de containers op de punt van de Boulevard. Hij vraagt ook 

aandacht voor afval van bezoekers, die straks met hun boot afmeren in de haven.   

 Mevrouw Morren geeft aan dat zij de vorige vergadering niet aanwezig was en is geschrokken 

van de toon in de mails, die na afloop van de vorige Klankbordgroepvergadering zijn 

verstuurd. Zij vindt dat niet prettig. De voorzitter dankt mevrouw Morren voor deze 

opmerking en benadrukt dat iedereen zijn menig mag geven, maar wel met respect voor 

elkaar.  
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2. Toelichting Plan van Aanpak Boulevardgebied 

 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Marc Sijl, omgevingsmanager van Boskalis Nederland, voor 

een toelichting over de uitvoering van de werkzaamheden in het Boulevardgebied. Aan de hand van 

een omgevingskaart loopt hij langs de verschillende werkzaamheden in het komende jaar. Daarbij 

staat hij stil bij de uitvoering van het archeologisch onderzoek, de wegomleiding, het (ver)leggen van 

kabels, leidingen en riolering, de bouw van de bruggen en het slaan van de eerste damwanden. De 

planning is om de werkzaamheden voor het zomerseizoen af te ronden. Bij de uitvoering van de 

werkzaamheden wordt het gebied zo veilig en toegankelijk mogelijk gehouden. Langzaam verdwijnen 

wel steeds meer parkeerplaatsen in verband met de benodigde werkruimte.  

 

 De heer Reijerse vraagt of in de nieuwe bestrating al parkeerhavens worden aangelegd.  

 De heer Sijl antwoordt dat er nog geen nieuwe parkeerhavens worden aangelegd. 

 De heer Verbeek is benieuwd naar de definitieve inrichting en opstallen op het Strandeiland.  

 De heer Brouwer geeft aan dat er na het seizoen 2017 meer duidelijkheid wordt gegeven over 

de definitieve inrichting van het Strandeiland. Het bestemmingsplan biedt ruimte aan 800 m2 

bebouwing. De vraag is of deze ruimte ook daadwerkelijk bebouwd gaat worden.  

 De heer Kok vraagt voor wie straks de overgebleven parkeerterreinen zijn.  

 Mevrouw Slokker antwoordt dat er is afgesproken dat er altijd 150 parkeerplaatsen 

beschikbaar blijven voor kort parkeren/ blauwe zone.  

 De heer Sijl geeft aan dat is afgesproken het verkeer goed te begeleiden naar de mogelijke 

parkeerlocaties, ook in de tijdelijke situatie.  

 De heer Motshagen vraagt aandacht voor de sloop van de kiosken. De vorige keer heeft dit tot 

veel overlast geleid. De heer Kok vindt dit ook belangrijk.  

 De heer Sijl benadrukt dat Boskalis zich bij de uitvoering van de werkzaamheden maximaal 

inspant om zo min mogelijk overlast en schade te veroorzaken. 

 De heer Motshagen vraagt aandacht voor de looproutes van de bezoekers. Zorg ervoor dat 

ondernemers aan de Boulevard goed bereikbaar zijn.  

 De heer Motshagen heeft, net als zijn buren, een brief ontvangen met de rapportage van de 

nulmeting. Dat is keurig verzorgd. Hij vraagt zich alleen af bij wie hij nu schade moet melden. 

 De heer Sijl antwoordt dat schade gemeld kan worden via het Klantencontactnummer. Zij 

verwijzen de desbetreffende beller naar het schadeloket, een onafhankelijk bedrijf, die de 

schade samen met u verder afhandelt.  

 De heer Kok vraagt ook nogmaals aandacht voor de looproutes van bezoekers van het 

Dolfinarium tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. 

 De heer Sijl geeft aan als het werk het toelaat, bezoekers zo veel mogelijk over het eerste deel 

van de Boulevard te laten lopen.  

 De heer Verbeek vraagt ook aandacht voor de bereikbaarheid van de ondernemers op de 

Boulevard, met name in het hoogseizoen.  

 

3. Advies parkeren van motoren in het Boulevardgebied 

 

Voorafgaand aan de vergadering heeft de Klankbordgroep Waterfront kennisgenomen van het 

voorstel van de afdeling Verkeer. In het voorstel is een aantal parkeervarianten uitgewerkt, waarbij de 

verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming gewaarborgd blijven en de parkeeroplossingen niet 

strijdig zijn met het vigerende bestemmingsplan. Daarbij heeft de beleidsafdeling een voorkeur 

uitgesproken voor twee varianten. 

 

De heer Brouwer geeft aan dat de gemeenteraad, tijdens de besluitvorming over het Definitieve 

Ontwerp van het Boulevardgebied op donderdag 7 juli, een motie aangenomen van de partijen CDA 

en Stadspartij Harderwijk Anders over het onderzoeken van de mogelijkheden om minimaal 10 

motorparkeerplaatsen in de omgeving van het Boulevardgebied aan te leggen. Het college van B&W 

vraagt de Klankbordgroep Waterfront bij dit vraagstuk om advies. Naar aanleiding van het voorstel 

van de afdeling Verkeer stelt de voorzitter voor dat de Klankbordgroep zich primair richt op de 
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vraagstelling van parkeren van motoren in het Boulevardgebied gedurende de zomerperiode. In de 

winterperiode kunnen de 50 tijdelijke parkeerplaatsen in het Boulevardgebied ook voor het parkeren 

van motoren worden gebruikt. Daarnaast adviseert de voorzitter, anders dan de vraag, alleen te kijken 

naar het gebied waar de Klankbordgroep Waterfront over gaat: het Boulevardgebied.   

 

 De heer Verbeek is voor het faciliteren van motoren in (het westelijk deel van) het 

Boulevardgebied, met name in het zomerseizoen. Met name ondernemers in de westelijke 

hoek hebben nu veel profijt van bezoekende motorrijders. In zijn ogen zou gekeken kunnen 

worden naar de locatie naast het travohuisje. Verkeersafwikkeling kan dan plaatsvinden via de 

Plantage of Vijhestraat, waardoor de Boulevard verder autoluw blijft.  

 De heer de Vries vindt dat geen goede optie, evenals de Stille wei. Er is afgesproken dat de 

gehele Boulevard autoluw is. Ook geeft de heer de Vries aan dat in de zomerperiode vaak 

groepen motorrijders in de orde van grootte van zo’n 30 à 40 motoren naar (het westelijk deel 

van) het Boulevardgebied komen. Het realiseren van 10 parkeerplaatsen is dan ook 

onvoldoende.  

 Mevrouw Morren is het eens met de heer de Vries. Daarbij maakt zij de opmerking dat 

discussie over het parkeren van motoren al vaker heeft plaatsgevonden en in het kader van 

verkeersluwheid geen plek te geven. Het verbaast haar dat dit punt weer op de agenda wordt 

gezet door de raad.  

 De heer de Jong geeft dat de Stille Wei beschermd stadsgezicht is en verwijst naar de 

uitspraak van de Raad van State. De heer de Jong vindt dat de gemeente parkeren op de Stille 

Wei toch eens los moet laten.  

 Mevrouw Morren vindt ook dat te vaak nog wordt gekeken naar de Stille Wei als mogelijke 

parkeeroplossing. Zij vraagt zich af, als de ondernemers zo graag willen dat motoren in de 

zomerperiode kunnen parkeren op de Boulevard, of zij niet een stuk van hun terras willen 

opofferen.  

 De heer Reijerse stelt de vraag, los van het feit of ondernemers ruimte willen maken, hoe de 

verkeersafwikkeling dan verloopt. Afgesproken is om de Boulevard verkeersluw te laten zijn. 

Daarbij is hij benieuwd hoe men gaat handhaven als er meer motoren komen.  

 Mevrouw Morren geeft aan dat de verkeersafwikkeling via de Bruggestraat of Vijhestraat zou 

moeten verlopen. Niet over de Boulevard. Zij geeft daarbij aan dat bewoners in dit deel van de 

binnenstad hier niet blij mee zullen zijn.  

 De heer Reijerse begrijpt de wens van zijn collega’s van Allure en Monopole, maar denkt dat 

de verkeersafwikkeling via de binnenstad inderdaad op veel weerstand stuit in verband met 

geluidsoverlast.  

 De heer de Vries en mevrouw Slokker delen die zorg en vinden het onwenselijk om de 

verkeersafwikkeling via de binnenstad te laten verlopen. Ook voegt de heer de Vries er aan toe 

dat het ook niet wenselijk is om de verkeersafwikkeling te laten verlopen via de Plantage.  

 De heer Kok vraagt zich af hoe de gemeente gaat handhaven als er onvoldoende 

parkeerplaatsen zijn. Vaak komen motorrijders in grote groepen tegelijk. Hij verwijst daarmee 

ook naar afgelopen zondag. Dan wordt er her en der geparkeerd. 

 De heer Verbeek geeft aan dat afgelopen zondag een uitzondering was, omdat het ging om de 

‘Gentleman’s ride’, een speciaal evenement voor motoren.  

 De heer Kok geeft aan, als men zo graag motorrijders wil laten parkeren op de Boulevard, of 

dit niet gefaciliteerd kan worden tussen de Vischpoort en De Admiraal. De aanrijroute  en het 

aantal parkeerplaatsen zijn dan wel een aandachtspunt.  

 De heer Motshagen waarschuwt dat de Boulevard autoluw is en dat men dan moet aanrijden 

over de Vischmarkt. Met als mogelijk gevolg dat er, bij onvoldoende ruimte, dan achter de 

Vischpoort op de Vischmarkt wordt geparkeerd.  

 De heer Brouwer geeft aan dat het parkeren voor bezoekers van het Boulevardgebied feitelijk 

is geregeld in de parkeergarage bij het Dolfinariumeiland. Het is bekend dat motorrijders niet 

in een parkeergarage willen staan, maar wellicht kan met op het plein voor het Dolfinarium 

ruimte creëren. De vraag is of dit niet te ver weg is, met name voor de ondernemers in de 

westelijke hoek van de Boulevard.  
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 De heer Verbeek vraagt zich ook af of motorrijders gaan parkeren in de parkeergarage. Het 

plein ligt ver af van de westelijke hoek van de Boulevard. Motorrijders willen graag dicht bij 

hun motor blijven.   

 De heer Kok vindt dat men ook bij deze oplossing moet kijken naar de verkeersafwikkeling. 

Als je niks regelt, gaat men zelf een weg zoeken, bijvoorbeeld over de Vischmarkt.  

 Mevrouw Morren geeft aan dat zij zich afvraagt of je dit moet willen. Afgelopen weekend 

kwamen meer dan 100 motoren naar de Boulevard. Zij kwamen door de Vijhestraat en dat gaf 

veel geluidsoverlast. Maar dergelijke praktijken wil je ook niet door de Oosterwijck.  

 De heer Brouwer constateert dat het toevoegen van slechts circa 10 motorparkeerplaatsen in 

de openbare ruimte van het Boulevardgebied, dan wel omgeving, onvoldoende oplossend 

vermogen heeft. Daarbij komt een vraagstuk over het afwikkelen van de verkeerstroom.  

 De heer Verbeek geeft aan dat in de huidige situatie een deel gebruik maak van de Boulevard 

en een ander deel komt/vertrekt via de Vijhe- en Bruggestraat.  

 Mevrouw Morren geeft aan dat het aanrijden/ vertrekken via de Vijhe- en Bruggestraat niet 

veel voorkomt, omdat men dan tegen het verkeer in moet rijden. Zij is geen voorstander van 

de verkeersafwikkeling via deze straten.  

 De heer Brouwer geeft aan dat de afsluiting van de Boulevard voor gemotoriseerd verkeer, dus 

ook voor motorrijders, impact heeft op de verkeerscirculatie in het gebied. Wellicht kan de 

Klankbordgroep Parkeren om advies worden gevraagd.  

 De heer Reijerse vraagt zich af op welke manier je ‘vaste’ motorbezoekers duidelijk kunt 

maken dat zij niet meer via de gebruikelijke route kunnen komen en een alternatieve route 

moeten volgen.  

 De heer Brouwer geeft aan dat het wellicht goed is om het college van B&W de vraag te 

stellen om het realiteitsgehalte van dergelijke aanpassingen te toetsen, met name bij bewoners.  

 De heer de Vries stelt voor om motorrijders actief te faciliteren in de parkeergarage. Denk aan 

een aantal speciale motorparkeerplaatsen, dicht bij de uitgang aan de zij van bijvoorbeeld de 

burg richting de Vischpoort.  

 De heer Motshagen vindt het op zich niet zo’n gek idee, maar denkt dat het faciliteren van 

motoren buiten, bijvoorbeeld vlak naast de parkeergarage beter is.  

 De heer Brouwer geeft aan dat men, in dat geval, de Boulevard toch weer beschikbaar stelt 

voor gemotoriseerd verkeer. Ook aan de zijde van het Dolfinarium wordt het gebied als een 

autoluw verblijfsgebied ingericht.  

 De heer Motshagen denkt dat aanrijroute daar beter te realiseren is.  

 Mevrouw Slokker geeft aan dat motorrijden ook een soort tijdsverdrijf/ hobby is, waarbij men 

naast het rijden ook wil kijken naar motoren.  

 De heer Brouwer vraagt de aanwezigen hoe belangrijk deze doelgroep is voor het functioneren 

van de vernieuwde Boulevard, los van de individuele ondernemers.  

 De heer de Vries is van mening dat de vernieuwde Boulevard in zijn algemeenheid andere 

doelgroepen gaat aanspreken. In zijn ogen is de groep motorrijders maar een klein onderdeel. 

 De heer Motshagen vindt enerzijds dat men teveel over één kam scheert. Motorrijders hebben 

een ander belang voor het gebied als het ‘gewone’ gemotoriseerde verkeer. Anderzijds denkt 

de heer Motshagen dat 10 parkeerplaatsen onvoldoende is en dat meer in het gebied niet 

wenselijk is.  

 

De voorzitter vat het standpunt van de Klankbordgroep als volgt samen: de Klankbordgroep vindt dat 

het toevoegen van slechts circa 10 motorparkeerplaatsen in de openbare ruimte van het 

Boulevardgebied, dan wel omgeving, onvoldoende oplossend vermogen heeft. Het toevoegen van een 

groter aantal motorparkeerplaatsen vindt de Klankbordgroep Waterfront zeer ongewenst. Het 

Boulevardgebied krijgt een kwaliteitsimpuls en wordt getransformeerd in een aantrekkelijk, 

verkeersluw verblijfsgebied. De inrichting en toegankelijkheid van het Boulevardgebied, zoals dat is 

vastgelegd in het Definitief Ontwerp, is hierop afgestemd. Ook is afgesproken om het gebied, zeker in 

de zomer, vrij te houden van gemotoriseerd verkeer. Het realiseren van specifieke 

parkeermogelijkheden voor motoren en de daarbij behorende verkeersafwikkeling past volgens de 

Klankbordgroep Waterfront niet in deze gedachtegang en de eerdere, vastgestelde kaders. Ook vindt 
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de Klankbordgroep Waterfront dat het college van B&W het parkeervraagstuk voor motoren in een 

breder perspectief moet bekijken: Op welke manier wil de gemeente Harderwijk motorrijders in de 

binnenstad van Harderwijk faciliteren, rekening houdend met de wijze waarop de 

parkeermogelijkheden en de verkeerscirculatie in de binnenstad zijn geregeld? Daarbij merkt de 

Klankbordgroep Waterfront op dat een oplossing op de Stille Wei geen optie is. De Klankbordgroep 

Waterfront adviseert het college van B&W om voor de beantwoording van deze vraag de 

Klankbordgroep Parkeren Binnenstad te consulteren. De voorzitter zal het college van B&W over het 

standpunt van de Klankbordgroep informeren.  

 

De heer Verbeek wil graag in het verslag laten noteren dat hij, mede namens de heer Posthumus, wel 

vrezen voor omzetverlies bij het teruglopen van bezoekende motorrijders. Voor beide ondernemers is 

nog niet duidelijk of nieuwe c.q. extra bezoekers aan het nieuw-ingerichte Boulevardgebied tot (meer 

dan) compenserende omzet zal leiden. Voor de overige ondernemers in het Boulevardgebied geldt dit 

overigens niet. 

 

4. Toelichting ontwikkeling fase 3 van het Waterfront  

 

De voorzitter geeft het woord aan Martijn den Braven, stedenbouwkundig van de gemeente 

Harderwijk. De heer den Braven geeft een korte toelichting op de stand van zaken wat betreft de 

ontwikkeling van fase 3. De heer den Braven geeft aan dat er nog geen stedenbouwkundig plan is voor 

het gebied, maar er is veel input verzameld. Ook is een waardvolle, interactieve sessie geweest. Op 

hoofdlijnen licht de heer den Braven de koers voor fase 3 toe: Het wordt geen monofunctioneel 

woongebied, er komt mening met andere functies, de openbare ruimte krijgt een hoogwaardige 

uitstraling en het gebied heeft een nauwe relatie met water. Daarnaast is vanuit verschillende 

invalshoeken gekeken naar het thema Duurzaamheid, Programma en Bereikbaarheid. Daarbij is een 

aantal speerpunten geformuleerd en een ambitie vastgesteld. De komende maanden wordt dit verder 

uitgewerkt in een stedenbouwkundig ontwerp. Vervolgens wordt er nog kort stilgestaan bij het tijdelijk 

gebruik van fase 3.  

 

 

 Mevrouw Morren vraagt of het in het kader van mantelzorg ook gedacht wordt aan 

zogenaamde kangoeroe-woningen? Twee woningen met één voordeur.  

 De heer den Braven antwoordt dat ook naar dergelijke concepten wordt gekeken.  

 De heer de Vries wil graag weten of er ook winkels worden toegevoegd.  

 De heer den Braven geeft aan dat echte detailhandel niet aan de orde is, maar dat er ruimte 

wordt gegeven aan klein gemakscluster ter hoogte van de Kop van de Stadswerven, dan wel 

commerciële ruimte langs de Burgemeester de Meesterstraat.  

 De heer Motshagen geeft de heer den Braven een compliment voor zijn verhaal. Hij is wel 

benieuwd in hoeverre de architectuur gaat aansluiten bij fase 2.  

 De heer den Braven geeft aan dat qua architectuur wel gekeken wordt naar fase 2, maar er wel 

spanningsvelden zijn als men kijkt naar bijvoorbeeld de ambities voor de groene daken versus 

de schuine daken in fase 2. 

 De heer Brouwer voegt eraan toe dat de uitwerking van fase 3 past binnen het 

beeldkwaliteitplan van de heer van Eldonk, dat de basis is voor het gehele plan.  

 Mevrouw Morren vindt dat Harderwijk nog niet vooroploopt wat betreft het thema 

Duurzaamheid, dus waardeert het dat in dit gebied daar meer aandacht aan wordt besteed. 

 

5. Korte update: stand van zaken en ontwikkelingen Waterfront 

 

De heer Brouwer staat aan de hand van een aantal foto’s stil bij een reeks gebeurtenissen die in de 

afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Daarnaast licht hij een aantal onderwerpen verder toe.  

 

Voortgang woningbouw 
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Eind augustus is op feestelijke wijze het startsein gegeven voor de bouw van de eerste 28 woningen 

van het deelplan Watersportboulevard. Daarnaast wordt druk gebouwd op het Zuidereiland, onder 

andere aan het appartementencomplex. Tevens werkt de VOF Waterfront aan het op de markt brengen 

van de vervolgfasen en de voorbereiding van de bijbehorende bouwstromen. Belangrijke ontwikkeling 

is de ondertekening van het contract met de belegger voor de afname van 115 woningen in de 

Watersportboulevard en De Bakens.  

 

Voortgang bodemsanering 

De bodemsanering op het oude industrie Haven wordt aan het einde van het jaar afgerond. De 

komende maanden worden de laatste delen in het gebied door middel van traditionele grondsanering 

gesaneerd. De BeauDredge-machine wordt ontmanteld en afgevoerd. Na het afronden van de 

werkzaamheden wordt het gebied grotendeels ingezet voor tijdelijk parkeren. Hiervoor worden ook 

allerlei voorbereidingen getroffen.  

 

Voortgang werkzaamheden Boulevardgebied 

De heer Brouwer geeft aan, zoals de heer Sijl heeft verteld, er verschillende werkzaamheden in de 

komende periode in het Boulevardgebied worden uitgevoerd. Daarnaast lopen er nog diverse 

gesprekken voor de ontwikkeling van de plint langs het Dolfinarium. In verband met de 

vertrouwelijkheid van de gesprekken kan  de heer Brouwer hier niet meer over vertellen, maar geeft 

aan dat de gesprekken constructief verlopen en hoopt in november/ december meer duidelijkheid te 

hebben. Zodra er iets bekend is, wordt de Klankbordgroep geïnformeerd.   

 

De heer Brouwer staat nog even stil bij twee data. Op 6 oktober is de commissie Ruimte uitgenodigd 

voor een rondleiding door het Boulevardgebied en wordt nader geïnformeerd over de werkzaamheden. 

Op 11 oktober is er een informatieavond voor omwonenden en andere belanghebbenden over de 

werkzaamheden in het Boulevardgebied.  

 

6. Rondvraag en afsluiting 

 

Rondvraag 

 Mevrouw Morren vraagt aandacht voor het verdwijnen van de openbare toiletten in het gebied 

en een alternatief hiervoor. De heer Brouwer antwoordt dit punt mee te nemen en eventueel in 

overweging te nemen om een tijdelijke voorziening op de Boulevard te plaatsen.  

 De heer Verbeek wil graag weten hoe het staat met het terrassenbeleid omtrent de Boulevard. 

De heer Brouwer antwoordt dat hij op kort termijn op dit punt bij de ondernemers terugkomt.  

 

Afsluiting 

De volgende klankbordgroepvergadering is gepland op dinsdag 29 november 2016. Niets meer aan de 

orde zijnde, sluit voorzitter Asselbergs de vergadering om 22.10 uur.  


