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ONLINE MELDPUNT
Overlast? Een lantaarnpaal die het niet doet? Een gat in het wegdek?

Losliggende stoeptegels? Meld het via eemsdelta.nl/meldpunt

Gemeentenieuws
Informatie over het coronavirus

Op eemsdelta.nl/corona vindt u de meest actuele informatie over de coronamaatre-
gelen en wat dit betekent voor de dienstverlening van de gemeente Eemsdelta.

Aangepaste dienstverlening: wij werken alleen op afspraak
Wij werken alleen op afspraak. Het is niet mogelijk om zonder afspraak één
van de gemeentehuizen binnen te lopen. We houden onze normale
openingstijden aan:
> maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur;
> vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Coronaloket voor ondernemers

Voor ondernemers heeft de gemeente 
Eemsdelta in coronatijd een speciaal 
loket geopend: het coronaloket. Via dit 
loket kunt u extra ondersteuning krijgen. 
Medewerkers van Economische zaken, 
Inkomen en het Ondernemershuis zijn 
beschikbaar om bijvoorbeeld te helpen 
bij de aanvraag van regelingen, proble-
men met financiering, het zoeken naar 
nieuwe verdienmodellen of initiatieven 
die u wilt organiseren. Zij zoeken met u 
mee naar de beste partners om u verder 
te helpen, zoals de Kamer van Koophan-
del, het UWV, de provincie en banken, 

maar ook bij schuldhulpverlening en 
maatschappelijke ondersteuning. 

Bereikbaarheid van het coronaloket
U kunt zich aanmelden voor een ge-
sprek via: 
> telefoonnummer 14 0596
> coronaloket@eemsdelta.nl

Bij dit gesprek zijn medewerkers van 
Economische zaken, Inkomen en het 
Ondernemershuis aanwezig.
Zij helpen u verder!

Gewijzigde openingstijden in 
verband met Bevrijdingsdag

De gemeente is gesloten op:
> Woensdag 5 mei 2021 (Bevrijdingsdag)

Wilt u contact met de gemeente?
De gemeentehuizen zijn gesloten op woensdag 5 mei. Bellen en bezoeken kan 
dus niet. Veel zaken kunt u zelf online regelen. Kijk hiervoor op onze 
website eemsdelta.nl.

Wilt u contact met het Sociaal Plein Eemsdelta, het CJG of de Damster Zorgbalie?
Het Sociaal Plein Eemsdelta, het CJG en de Damster Zorgbalie zijn gesloten op de 
dagen in het overzicht hierboven. U kunt wel een e-mail sturen naar 
sociaalplein@eemsdelta.nl. 

Afvaloverslagstation Kloosterlaan en Milieustraat Usquert
> Op woensdag 5 mei is het Afvaloverslagstation Kloosterlaan geopend 

volgens de gebruikelijke openingstijden.
> Op woensdag 5 mei is de Milieustraat Usquert gesloten.

DOORHEEN: een wandeling in Delfzijl 
op 4 en 5 mei

In het kader van Theater na de Dam kunt 
u op dinsdag 4 mei en woensdag 5 mei 
een wandeling genaamd DOORHEEN 
lopen in Delfzijl. Bij de locaties/etalages 
in de Willem- en Waterstraat gaan zes 
jongeren een korte voorstelling spelen 
tijdens de wandeling. De jongeren 
vertalen oorlogsverhalen uit Delfzijl en 
maken daar een ‘monument’ van die 
op diverse plekken in Delfzijl te zien 
zijn. Zij zijn hiervoor in gesprek gegaan 
met ouderen die de oorlog hebben 
meegemaakt, hebben brieven gekregen 
waarin mensen hun oorlogservaringen uit 
Delfzijl beschrijven en zijn opzoek gegaan 

naar persoonlijke oorlogsverhalen van 
opa’s en oma’s. Op 4 en 5 mei kunt u 
langs deze ‘monumenten’ wandelen. Ze 
variëren van kleine tentoonstellingen, 
beeldende installaties tot sprekende 
scènes gespeeld door de jongeren zelf.

Geef u op en ontvang de route
Op 4 en 5 mei vertrekken elke 5 minuten 
maximaal twee personen bij het startpunt. 
Op 4 mei is het vertrek tussen 16.00 en 
17.00 uur en tussen 20.05 en 21.05 uur. 
Op 5 mei is het vertrek tussen 16.00 en 
17.00 uur en tussen 20.00 en 21.00 uur. 
De wandelroute is ongeveer 3 kilometer 
lang. Wanneer u zich heeft aangemeld, 
ontvangt u per mail  de startlocatie en 
een boekje met de route. Geef u op via 
eemsdorp.nl/theater. 

Samenwerking
DOORHEEN is een jongerenproject 
in het kader van Theater na de Dam 
in samenwerking met het Noord 
Nederlands Toneel, vooropleiding theater 
De Noorderlingen en IVAK.

Deze week ontvangt u de aanslag 
gemeentelijke belastingen 

Wethouder Jan Menninga: “Deze week 
versturen we de aanslagen voor de ge-
meentelijke belastingen. Dit zijn de eerste 
aanslagen van de gemeente Eemsdelta. 
Naast de aanslag ontvangt u ook een be-
lastinggids, waarin informatie staat over 
de verschillende belastingen. De belas-
tinggids is in begrijpelijke taal geschre-
ven. Een aantal zaken konden wij niet in 
de gids opnemen, omdat de gemeente-
raad daarover bij het drukken van de gids 
nog geen besluit had genomen. Op onze 
website kunt u alle actuele informatie vin-
den. Als u liever telefonisch contact wilt, 
dan kunt u bellen met de gemeente via 
telefoonnummer 14 0596. We staan voor 
u klaar om uw vragen te beantwoorden.” 
Ga voor alle actuele informatie en tarie-
ven naar eemsdelta.nl/nieuwsoverzicht.

Gemeentelijke aanslag later door 
herindeling
In de voormalige gemeenten Appinge-
dam, Delfzijl en Loppersum werden de 

aanslagen van de gemeentelijke be-
lastingen altijd begin februari bezorgd. 
Het versturen van de gemeentelijke 
belastingaanslagen in april komt door de 
herindeling van de drie gemeenten. De 
belastingbestanden van de drie voorma-
lige gemeenten moesten nog worden sa-
mengevoegd. Ook kon de gemeenteraad 
pas in de vergadering van maart het tarief 
voor de belastingen vaststellen. Voor u als 
inwoner verandert er weinig. U kunt zoals 
u gewend was betalen in tien termijnen. 
De eerste termijn is dan in mei 2021, de 
laatste termijn in februari 2022.

Machtiging
De machtigingen die voor de voormali-
ge gemeenten Delfzijl, Appingedam en 
Loppersum zijn aangevraagd, lopen nu 
door voor de gemeente Eemsdelta. U 
hoeft dus niet opnieuw een machtiging 
aan te vragen.

Meer weten over het 
verduurzamen en energie 
besparen in huis? 
Energieloket Groningen organiseert in 
samenwerking met alle gemeenten in de 
provincie Groningen, waaronder de ge-
meente Eemsdelta, een aantal webinars 
waarin we u op weg helpen.
> Isoleren: donderdag 22 april 

19.30-20.30 uur
> Financiering en subsidie: donderdag 13 

mei, 19.30-20.30 uur
> Zonnepanelen: donderdag 20 mei, 

19.30-20.30 uur
Benieuwd naar wat u kunt doen voor uw 
woning? Meld u dan aan via 
https://energieloket-groningen.nl/
activiteiten/.

Woensdag 28 april 2021
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De raad vergadert
Op woensdag 28 april 2021 vergadert de 
raad om 18.30 uur. Vorige week stond een 
andere tijd vermeld op deze gemeente-
pagina. In verband met de behandeling 
van de begroting begint deze vergade-
ring eerder dan gebruikelijk. 

Kijk live mee
Door de coronamaatregelen is het niet 
mogelijk voor belangstellenden om 
aanwezig te zijn in de raadzaal Eemsdelta 
in het gemeentehuis in Delfzijl. U kunt wel 
live meekijken via de website eemsdelta.
nl/raad. De agenda en de stukken vindt u 
ook op deze website.

Volg ons ook op

 facebook.com/RaadEemsdelta

 instagram.com/RaadEemsdelta 

 twitter.com/RaadEemsdelta

  linkedin.com/company/
RaadEemsdelta 

Ontwerp-bestemmingsplan 
Blokstad 1 Appingedam
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Eemsdelta maken bekend dat 
het ontwerp-bestemmingsplan ‘’Blokstad 
1, Appingedam’’ met bijbehorende stuk-
ken gedurende zes weken ter inzage ligt.

Omschrijving bestemmingsplan
Met het ontwerp-bestemmingsplan 
‘’Blokstad 1, Appingedam’’ wordt de op 
het perceel aanwezige bedrijfswoning en 
het bijbehorend erf planologisch afge-
scheiden van het bedrijf met bestemming 
‘Bedrijf – 2’ en de bestemming van de 
woning omgezet in een reguliere woon-
bestemming ‘Wonen – E1’.

Ter inzage
Het ontwerp-bestemmingsplan met 
de bijbehorende stukken liggen van 29 
april tot en met 10 juni ter inzage in het 
gemeentehuis aan het Johan van den 
Kornputplein 10 in Delfzijl. In het gemeen-
tehuis kunt u alleen voor noodzakelijke 
onderwerpen terecht. Daarom geven wij 
de voorkeur aan digitale inzage. 

De genoemde stukken kunnen ook 
worden ingezien via ruimtelijkeplannen.nl 
onder planidentificatienummer NL.IM-
RO.1979.APP9902TLBlokstad1-ON01. De 
digitale versie van het plan is de juridisch 
bindende versie. Bij een verschil tussen 
de digitale en de papieren versie geldt 
het digitale plan. 

Kijkt u toch liever de papieren versie 
in? Maak dan een afspraak bij het Klant 
Contact Centrum via eemsdelta.nl/af-
spraak-maken of via telefoonnummer 14 
0596. Onze medewerkers gaan dan met u 
op zoek naar een oplossing.

Zienswijze
U kunt een zienswijze geven op het ont-
werp-bestemmingsplan 
‘’Blokstad 1, Appingedam’’. Dit kan 
schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke 
zienswijze kunt u sturen naar de 
gemeenteraad van Eemsdelta, Postbus 
15, 9900 AA te Appingedam. 

Uw zienswijze kunt u ook sturen naar het 
e-mailadres gemeente@eemsdelta.nl, 
ter attentie van de gemeenteraad. Voor 
een mondelinge reactie kunt u contact 
opnemen met de gemeente Eemsdelta 
via telefoonnummer 14 0596.  Een ziens-
wijze dient minimaal voorzien te zijn van 
uw naam 
en adres.

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen kunt u 
contact opnemen met de heer R. Kamstra 
van het team RO & ERCT. Hij is bereikbaar 
via 0596 69 11 70 of via 
rense.kamstra@eemsdelta.nl.  

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Eemsdelta. 

Werkzaamheden 

> Schoonmaken bruggen en steigers 
Loppersum

Werkplein Fivelingo begint op vrijdag 23 
april met het schoonmaken van brug-
gen en steigers in de dorpen en in het 
buitengebied van Loppersum.

Wat betekent  dit voor het verkeer?
Door het reinigen met een hoge-
drukspuit spat water en vuil op. Het 
verkeer en scheepvaart kunnen hier last 
van hebben. Hou daarom voldoende 
afstand.
Hoelang duren de werkzaamheden?
We verwachten tot uiterlijk vrijdag 16 juli. 
Dit hangt af van het weer.

Hebt u vragen?
Dan kunt u bellen met de heer A. 
Huitsing via telefoonnummer 14 0596 
(zonder netnummer).

> Schoonmaken bruggen en steigers 
Delfzijl

De buitendienst van de gemeente 
Eemsdelta begint op vrijdag 23 april 
met het schoonmaken van bruggen en 
steigers in de dorpen en in het buiten-
gebied van Delfzijl. 

Wat betekent  dit voor het verkeer?
Door het reinigen met een hoge-
drukspuit spat water en vuil op. Het 
verkeer en de scheepvaart kunnen hier 
last van hebben. Hou daarom voldoen-
de afstand.

Hoelang duren de werkzaamheden?
We verwachten tot uiterlijk vrijdag 
27 augustus. Dit hangt af van het weer.

Hebt u vragen?
Dan kunt u bellen met de heer 
E. Raangs via telefoonnummer 14 0596 
(zonder netnummer). 

> Nieuweweg Loppersum afgesloten
Vanaf 26 april is de Nieuweweg in 
Loppersum tijdelijk afgesloten voor 
het verkeer. 

Hoelang duurt de afsluiting?
De weg blijft waarschijnlijk 2 weken 
afgesloten. 

Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met de heer 
G. Hoeksema via telefoonnummer 
06-12 57 29 20.

> Johan van den Kornputplein Delfzijl 
afgesloten

Vanwege de herdenking bij het monu-
ment voor het gemeentehuis in Delfzijl,

is het Johan van den Kornputplein op
4 mei tijdelijk afgesloten.

Hoe lang duurt de afsluiting?
Het plein is op 4 mei tussen 19.15 en 
20.45 uur afgesloten. 

> Parkeerplaats voor gemeentehuis in 
Delfzijl afgesloten

Op 4 mei zijn er meerdere herdenkingen 
voor het gemeentehuis in Delfzijl. De 
parkeerplaats voor het gemeentehuis 
in Delfzijl is daarom tijdelijk afgesloten 
voor bezoekers. Wij vragen hiervoor uw 
begrip.

Wanneer is de parkeerplaats 
afgesloten?
De parkeerplaats is afgesloten vanaf 
maandag 3 mei 18.00 uur tot en met 
dinsdag 4 mei 21.00 uur. 

Waar kunt u wel parkeren? 
U kunt parkeren op de grote 
parkeerplaats schuin tegenover het 
gemeentehuis.

Meer Gezonde Jaren voor 
Appingedam, het platform 
waarbij de Damster aan het 
roer staat
Meer Gezonde Jaren voor Appingedam is 
in het leven geroepen met een groot aan-
tal partijen om bij te dragen aan een lan-
ger en gelukkiger leven van de Damsters. 
De insteek is om in de woon- en leefom-
geving samen met de Damsters een po-
sitieve verandering teweeg te brengen op 
basis van de wensen en behoeften van de 
inwoners zelf. Meer Gezonde Jaren voor 
Appingedam nodigt u daarom van harte 
uit om uw input met hun te delen. Ook 
hebben ze een wandelroute genaamd ‘De 
Droomroute’ uitgezet. Kijk voor meer infor-
matie op meergezondejaren.nl/nieuws/
meer-gezonde-jaren-voor-appingedam/. 
Meer Gezonde Jaren richt zich momenteel 
op Appingedam, maar de bedoeling is dat 
het uiteindelijk breder getrokken wordt.
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Vergunningen

Wilt u meer informatie over 
onderstaande aanvragen en 
vergunningen? Bel dan naar 
14 0596.
Besluiten van de overheid kunt u ook online 
lezen via eemsdelta.nl/oub (Over Uw Buurt). 
Wilt u een e-mail ontvangen als de overheid 
een besluit neemt over uw buurt? Neem 
dan een abonnement op de e-mailservice.

Aanvragen omgevings- 
vergunningen
Het college heeft onderstaande aanvra-
gen ontvangen voor de volgende omge-
vingsvergunningen (datum is  
datum ontvangst):
> Appingedam: 17 april 2021, voor het 

wijzigen van de gevel van de garage 
aan de Tagalayahof 10, 9902 JL;

> Appingedam: 19 april 2021, voor het 
vervangen van de kozijnen aan de 
Dijkstraat 2, 9901 AS;

> Delfzijl: 15 april 2021, voor het wijzigen 
van het bestemmingsplan aan de 
Waterstraat 56, 9934 AX;

> Delfzijl: 16 april 2021, voor het bouwen 
van 5 woningen aan de Noorsestraat, 
9933 NS;

> Delfzijl: 17 april 2021, voor het plaatsen 
van een tuinhuis met berging en een 
erfafscheiding aan het Gersteland 18, 
9932 HX;

> Delfzijl: 20 april 2021, voor het bouwen 
van een woning aan het Kwelderland 
kavel 26; (postcode niet bekend)

> Farmsum: 15 april 2021, voor het 
plaatsen van een overkapping aan het 
Dijkrecht 4, 9936 GK;

> Garrelsweer: 15 april 2021, voor het 
bouwen van een woning aan de 
Trekweg 29, 9918 PE;

> Holwierde: 15 april 2021, voor het 
realiseren van een dakopbouw aan de 
Nansumerweg 26A, 9905 RB;

> Loppersum: 16 april 2021, voor het 

bouwen van een woning aan de 
Roggemolen 3, 9919 CA;

> Spijk: 16 april 2021, voor het realiseren 
van een winkelwagenoverkapping, 
plaatsen van vlaggenmasten en 
reclame aan de Alberdaweg 9, 9909 AJ;

> Stedum: 19 april 2021, voor het 
vervangen van een duiker, kadastrale 
gemeente Stedum, sectie E, kadastraal 
perceelnummer 466;

> Wagenborgen: 17 april 2021, voor het 
wijzigen van een platdak naar een 
puntdak aan de Kerkstraat 46, 9945 SG;

> Wagenborgen: 20 april 2021, voor 
het bouwen van een erker aan de 
Kerkstraat 28, 9945 SE.

Verleende omgevings- 
vergunningen (reguliere 
 procedure)
Het college heeft onderstaande omge-
vingsvergunningen verleend (datum is 
datum verzending):
> Appingedam: 15 april 2021, voor het 

slopen van 165 woningen en het 
nieuw bouwen van 162 woningen in 
Appingedam (Opwierde-Zuid) aan 
de Terplaan 1 t/m 25 (oneven), 9909 
PR; Terplaan 2 t/m 26 (even) 9902 PS 
(nummer 26 wordt niet teruggebouwd); 
Beukenlaan 77 t/m 121 (oneven) 9902 
PC; Parksingel 2 t/m 30 (even) 9902 PM; 
Kamplaan 1 t/m 15 (oneven) 9902 PN; 
Kamplaan 16 t/m 44 (even) 9902 PP; 
Burgemeester de Sitterstraat 1 t/m 29 
(oneven), 9902 ND (nummer 15 wordt 
niet teruggebouwd) Burgemeester de 
Sitterstraat 31 t/m 53 (oneven) 9902 NE 
(nummer 41 wordt niet teruggebouwd); 
Burgemeester de Sitterstraat 2 t/m 
32 (even) 9902 NG; Burgemeester 
Meesstraat 2 t/m 28 (even) 9902 NT; 
Burgemeester Lewe van Aduardstraat 2 
t/m 42 (oneven) 9902 NM;

> Appingedam: 19 april 2021, voor het 
kappen van 2 bomen en het aanleggen 
van een inrit nabij de kruising van 
de Georg van Saksenlaan en de 
Harkenrothstraat, 9902 JB;

> Appingedam: 19 april 2021, voor 
het dempen van een sloot aan de 
Hogewerfslaan 4, 9902 CL;

> Godlinze: 12 april 2021, voor versterking 
van Allersmaheerd aan de  
Peperstraat 14, 9908 PE;

> Middelstum: 19 april 2021, voor het 
vervangen van een schoorsteen aan de 
Burchtstraat 20, 9991 AB;

> ‘t Zandt: 19 april 2021, voor het bouwen 
van 10 woningen aan de Hink 
Oostingstraat 3 t/m 21, 9915 PW.

Verlenging beslistermijn
De beslistermijn voor onderstaande aan-
vragen wordt verlengd met een termijn 
van 6 weken (datum is datum ontvangst):
> Farmsum: voor het verbouwen van de 

koelvijver aan de IJzerweg 2, 9936 BM 
(25 februari 2021);

> Wirdum: voor het oprichten van een 
kleine windturbine aan de Stadsweg 18, 
9917 PW (8 maart 2021).

Bent u het niet eens met een  
vergunning/ontheffing?
Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dat kan pas als de vergunning/
ontheffing is verleend. Doe dit binnen 6 
weken na datum van verzending. Vermeld 
in uw brief tegen welke vergunning/ont-
heffing u bezwaar maakt en leg duidelijk 
uit waarom u het er niet mee eens bent. 
Stuur uw bezwaar naar: het college van B 
en W, Postbus 15, 9900 AA Appingedam.

Kennisgeving besluit Wet 
algemene bepalingen  
omgevingsrecht, uitgebreide 
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Eems-
delta hebben in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
de omgevingsvergunning verleend voor 
het brandveilig in gebruik nemen van het 
pand RENN 4 Berjarijke aan de Olinger-
meeden 3 te Appingedam. De vergun-
ning bestaat uit het in gebruik nemen van 
een bouwwerk met het oog op de brand-
veiligheid (artikel 2.1, lid 1, sub d Wabo).

De aanvraag, het besluit en de bijbeho-
rende stukken liggen vanaf 29 april 2021 
gedurende zes weken ter inzage bij de 
gemeente Eemsdelta. Voor het inzien van 
de stukken kunt u een afspraak maken via 
eemsdelta.nl of bel 14 0596.

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken 
na bekendmaking beroep aantekenen bij 
de rechtbank Noord-Nederland, locatie 
Groningen, Postbus 150, 9700 AD Gronin-
gen. Het indienen van een beroepschrift 
schorst de werking van het besluit niet.

Daarnaast kunt u in spoedeisende geval-
len de voorzieningenrechter verzoeken 
een voorlopige voorziening te treffen. 
Dit verzoek kunt u samen met een kopie 
van uw beroepschrift sturen aan de  
voorzieningenrechter van de sector  
Bestuursrecht van de rechtbank 
Noord-Nederland, locatie Groningen, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen. 

U kunt ook digitaal het beroep- en ver-
zoekschrift indienen bij de rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk 
op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden.

Kennisgeving besluit Wet 
algemene bepalingen om-
gevingsrecht, uitgebreide 
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Eems-
delta hebben in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
de omgevingsvergunning verleend voor 
het brandveilig in gebruik nemen van  
de IKC’s aan de Olingermeeden 3 te  
Appingedam. De vergunning bestaat uit 
het in gebruik nemen van een bouwwerk 
met het oog op de brandveiligheid  
(artikel 2.1, lid 1, sub d Wabo).

De aanvraag, het besluit en de bijbeho-
rende stukken liggen vanaf 29 april 2021 
gedurende zes weken ter inzage bij de 
gemeente Eemsdelta. Voor het inzien van 
de stukken kunt u een afspraak maken via 
eemsdelta.nl of bel 14 0596.

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken 
na bekendmaking beroep aantekenen bij 
de rechtbank Noord-Nederland, locatie 
Groningen, Postbus 150, 9700 AD Gronin-
gen. Het indienen van een beroepschrift 
schorst de werking van het besluit niet.
Daarnaast kunt u in spoedeisende geval-
len de voorzieningenrechter verzoeken 
een voorlopige voorziening te treffen.  
Dit verzoek kunt u samen met een kopie 
van uw beroepschrift sturen aan de  
voorzieningenrechter van de sector  
Bestuursrecht van de rechtbank 
Noord-Nederland, locatie Groningen, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen. 

U kunt ook digitaal het beroep- en ver-
zoekschrift indienen bij de rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD).  
Kijk op de genoemde site voor de precie-
ze voorwaarden.

Ter inzage
Vanwege de maatregelen tegen ver-
dere verspreiding van het coronavirus, 
kunt u alleen voor noodzakelijke onder-
werpen terecht in een van de gemeen-
tehuizen. Het is hierdoor niet mogelijk 
om de aanvragen, besluiten en bijbeho-
rende stukken in te zien. Mocht u toch 
een stuk willen inzien, neem dan con-
tact op met het Klant Contact Centrum 
(KCC) via telefoonnummer 14 0596. De 
medewerkers van het KCC gaan met u 
op zoek naar een oplossing.


