-/-^ernecr^^

REGIO DEAL
ZEEUWS-VLAANDERIEN
SAMEN AAN OE SUkG VOOR EEN BETER EN STERKER ZEElANO

ECONOMIC
BOARD ZEELAND
M.MCN ZEELANOtN STROOMVf

Provincie Zeeland
College van Gedeputeerde Staten
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

INC HOUDEN

Postadres: Postbus 35, 4530 AA Temeuzen
Bezoekadres: Stadhuisplein 1,4531 GZ Temeuzen
Telefoon: 14 0115
Vanuit buitenland: +31 115 455 000
E-mail: gemeente@temeuzen.nl
Internet: www.temeuzen.nl
Bij beantwoording a.u.b. onderwerp, datum en
zaaknummer van deze brief vermelden.

UW brief van
uw kenmerk
zaaknummer : 153643
contactpersoon:
telefoon
e-mail
verzonden

21 JAN 2022

Temeuzen, 21 december 2021
Onderwerp: voortgangsrapportage Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuwen zelf aan zet.
Geacht College,

Kort geleden verzonden wij een brief naar de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit over de voortgang van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf
aan zet’. De brief aan de minister zenden wij u bij deze ter kennisname toe, zodat u
eveneens kennis kan nemen van de voortgang van de uitvoering van de Regio Deal.
Samengevat bevat de brief de volgende informatie:
In de periode maart-september 2021 zijn alle projecten van start gegaan, waarmee
het gros van de Regio Deal middelen is toegekend aan de in het programma
opgenomen projecten
Het onderdeel participatie komt goed van de grond komt. Met name binnen lijn 2
‘Toekomstig veranderen leefomgeving’ is dit goed zichtbaar. Deze projecten dienen
weer als voorbeeld voor de andere projecten en laten zien welke rol de inwoners
kunnen hebben bij de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving
De initiatiefnemer van Max Mobiel heeft besloten om het concept niet verder in te
voeren. Uit het eerste fase onderzoek naar de grensoverschrijdende
vervoersbehoeften blijkt dat de vraag naar grensoverschrijdend vervoer te laag is
In overleg met de partners van de deal gaan wij daarom op zoek naar projecten met
gelijke doelen, om zo alsnog aan de afspraken van de Regio Deal te voldoen

De voortgang van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen is daarmee goed te noemen.
De verwachting is dat zowel inhoudelijk als financieel gezien aan de voorwaarden van de
Regio Deal wordt voldaan (aan het einde van de looptijd). We blijven met het Rijk in nauw
overleg over de resultaten van de deal.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Terneuzen,
gemeentesecretaris,

burgemee^r,

J^pc^Jan) Princen

H.J.A.
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Onderwerp; voortgangsrapportage Regio Deal Zeeuws-Viaanderen
Geachte
Vanaf juii 2020 zijn Rijk en regio samen aan de slag met het programma 'Zeeuwen zelf aan
zet’. Dit hebben we bekrachtigd in de Regio Deal Zeeuws-Viaanderen 'Zeeuwen zelf aan
zet’. Vanuit de regio wordt twee keer per jaar de voortgang gemonitord. Met deze brief
informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van de Regio Deal Zeeuws-Viaanderen
‘Zeeuwen zelf aan zet’. Deze voortgangsrapportage heeft betrekking op de periode tot en
met 30 september 2021.
In de periode september 2020 tot en met maart 2021 waren we met name bezig met de
opzet van het programma ‘Zeeuwen zelf aan zet’. Acht projecten waren van start en de
overige projecten uit de Regio Deal stonden in de startblokken. Daarnaast waren de
voorbereidingen begonnen voor een monitoringsplan en nulmeting. Ten slotte keken we
vooruit. De verwachting was dat het programma dan in volle bloei zou zijn en dat het
onderdeel participatie een prominente rol had gekregen binnen het programma.
Terugkijkend op deze periode, kunnen we concluderen dat het programma inderdaad in volle
bloei is en dat participatie een belangrijke rol heeft gekregen binnen onze werkzaamheden.
In de periode maart-september 2021 zijn alle projecten van start gegaan, waarmee het gros
van de Regio Deal middelen is toegekend aan de in het programma opgenomen projecten.
Wel kan worden geconcludeerd dat de projecten de tijd nodig hebben gehad om zaken
verder vorm en inhoud te geven. Omdat drie projecten meer tijd nodig hadden voor een
definitieve project opzet, hebben deze projecten een startsubsidie ontvangen. Na een go/nogo-moment krijgen zij een vervolgbeschikking.
Het is goed om te kunnen constateren dat het onderdeel participatie van de grond komt.
Met name binnen lijn 2 ‘Toekomstig veranderen leefomgeving’ is dit goed zichtbaar.
Zo ontstaat in de gemeente Hulst een regionaal netwerk van inwoners die gezamenlijk aan
de slag gaan met de fysieke leefomgeving. Dit zelfde gebeurt ook in Wemeldinge (gemeente
Kapelle). Daarnaast zijn er in Aagtekerke (gemeente Veere) een aantal enthousiaste
inwoners aan de slag binnen het buurthuis.
Deze projecten dienen weer als voorbeeld voor de andere projecten en laten zien welke rol
de inwoners kunnen hebben bij de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving.

Vanuit het programmabureau en de lijnprojectleiders is verder geïnvesteerd in kennisdeling
en samenwerking, wat een belangrijk onderdeel is van de Regio Deal. De inzet is nu om lijn
overstijgend kennis te gaan delen. Enerzijds op het onderdeel van de participatie, anderzijds
worden projecten uit verschillende lijnen aan elkaar gekoppeld. Via deze koppelingen
verbinden we gelijke initiatieven met elkaar. Helaas zien we met de huidige situatie rondom
corona beperkingen ontstaan door het wegvallen van de mogelijkheden elkaar fysiek te
treffen.
Naast de succesverhalen hebben we ook een aantal projecten in de Regio Deal waar we
extra aandacht aan moeten besteden. Helaas heeft de initiatiefnemer van Max Mobiel
besloten om het concept niet verder in te voeren. Uit het eerste fase onderzoek naar de
grensoverschrijdende vervoersbehoeften blijkt dat de vraag naar grensoverschrijdend
vervoer te laag is. De afgelopen periode heeft de vraag drastisch gewijzigd.
Corona lijkt hier mede debet aan.
Bovenstaande houdt in dat een gedeelte van de gereserveerde middelen beschikbaar is
binnen de Regio Deal. In overleg met de partners van de deal gaan wij daarom op zoek naar
projecten met gelijke doelen, om zo alsnog aan de afspraken van de Regio Deal te voldoen.
We informeren u begin februari 2022 over de uitkomsten van onze zoektocht.
Ten slotte kijken we met goed gevoel terug op de gezamenlijke bijeenkomst op 7 oktober
jongstleden. Deze inspirerende en interactieve dag stond vol voorbeelden over hoe
bestuurders, ondernemers en inwoners zelf aan de slag zijn gegaan met belangrijke
regionale opgaven, welke oplossingen zij aandragen voor de toekomst en hoe zij brede
welvaart in hun regio daarmee voortdurend helpen groeien. Deze dag heeft nieuwe inzichten
opgeleverd waarmee Rijk en regio dit doel verder kunnen versterken. We hopen u volgend
jaar nog meer resultaten van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen te kunnen laten zien.
We nodigen u dan ook van harte uit om gezamenlijk met bewoners, ondernemers,
bestuurders en collega’s van andere ministeries te bekijken hoe we elkaar kunnen
versterken in de opgaven waar wij ais regio en u als Rijk voor staan.
Alles overziend zijn wij positief over de voortgang van de projecten in de deal.
De verwachte voortgang op de projecten loopt volgens planning en de besteding van
middelen zal vlug volgen. Daarop verwachten we wel een inhaalslag nu nagenoeg alle
projecten uit de opstartfase komen. Ook ten aanzien van de gemaakte afspraken op de
cofinanciering loopt alles nog volgens planning. In de bijlagen bij deze brief hebben we
overzichten toegevoegd die deze voortgang inzichtelijk maken. De komende periode
verwachten we meer duidelijkheid te krijgen op een aantal projecten ten aanzien van go/nogo-moment en de opvolging daarvan.
Met vriendelijke groet.
Burgemeester en wethouders van Temeuzen,
gemeentesecretaris.

'G.l/an) Princen

burgemeester,

H.J./y.

ild van Merrienboer
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tot het succes en de betrokken inwoners willen ook

>1 van overleg

betrokken blijven bij het vervolg. Dit wordt
vormgegeven door middel van drie overiegtafels

tafels.

(Interactieve belevingsroute, speelvoorziening
Wemeldinge en Herinrichting boulevard).

5.

lokale deal Aagtekerke

in uitvoering

Eén pllot in <

rkeis

gerealiseerd, waarbij

is gezet. Inwoners hebben
zelf het initiatief genonnen

De scope van het project

voorziening

om het dorpshuis In stand

is echter niet gewijzigd,

duurzaam In stand wordt
gehouden door middel van

te houden. Focus is nu op
de aanbestedingen van een

burgerinitiatief.

nieuw dorpshuis en
verplaatsing van de

één maatschappelijke

250.000 De eerstvo^ende bije
locatie in Aagtekerke

€

850.000 €

850.000 Samen optrekken in het opzetten van de

Alle drie de innovatieve projecten zijn gestart en worden €

500.000 €

500.000

de verschillende
€
De wijze van s<
belangengroepen is een voorbeeld voor arKiere kernen/
ontwikkelingen. Het plan wordt breed gedragen vanuit

De planning is krap

zie planning

en slechte

de bevolking. Er is sprake van een succesvolle
materialen In de bouw.

samenwerking werkgroep met gemeente en ook

Oiti
effect op de kostprijs en

onderling in de werkgroep van inwoners, potentiële
beheerders, dorpsraad en verenigingen.
Afstemming met

de doorlooptijd van de

Innovatieve vormen van

voorspoedig

waarbij ook kansen voor subsidies en samenwerking

besluitvorming.
Voorlopig is de planning

speehuin. Ook moeten de

st van lijn 2 vindt plaats op

2S0.000 €

lopen de uitgaven achter, mede door de drukte

Een eerste belangrijke stap Door trage aanbesteding

met dorpshuis goed onderzocht worden.

haalbaar.
uitgewerkt.

6.

Lokale deal Temeuzen

In uitvoering.

De tokate deal Temeuzen

Voor de projecten Visie

kent een groot aantal
projecten. De focus vanaf

Binnenstad, Vergroening

april 2021 lag op het
Inrichten van de
projectorganisatie. De
onderdelen binnen het
thema toepassen
verbeteren fysieke
leefomgeving/fysieke
projecten zijn inmiddels

Conform planning.

Het verdere verloop van de
coronacrisis kan een
belemmeringen vormen voor de

Binnenstad. Sassepoort
en icoon geldt dat deze

organisatie van activiteiten,
t. voor het organiseren

vooralsnog volgens

fy:

planning verlopen.
Doordat een deel van de
projecten nog op gang
moet komen, aangezien
deze pas van start konden
na positieve

gestart. Voor het onderdeel besluitvorming over de
platform voor bewoners en lokale deal, blijven de
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overheden kan vertraging
opleveren. Heel Zeeland is

oprichting van de Internationale Community voor heel

te creéren worden hiervoor in

Zeeland om internationals en (binnenlandse)

bevorderen. Het eerste fysl^e evenement Is In

kaart gebracht en gebruikt.

gerealiseerd bij de
16. Een arbeidsmarkt voor iedereen

d zijn.

nodig voor een succesvol Expat nieuwvestigers onder elkaar te laten netwerken en om
Center. Alle opties om draagvlak een soepele integratie in en naar Zeeland te

voor de Zeeuwse
gemeenten. Hiermee kan
draagvlak worden
gemeenten.
ginnen het thema wericfit

met arbeidsmarktregio en provincie Zeeland.

ontwerp heeft de opzet van een

Regio Deal blijven hier

de

Er is een stakeholder
analyse gemaakt ten

ig en gepland op 5 februari 2022.

Confonn plannir^.

Conform planning.

Een gedeelte van de

Project wordt afgerot

n.v.t

beschikbare Regio Deal

en is geen onderdeel

geworden. Helaas is deze niet aanwezig. Project gast

Sea Port District Terneuzen met en Max Mobiel een

middelen valt vrij. Een

meer van de Regio

niet door, Er volgt een vervangend project.

als gevolg een betere vervulling verkennend onderzoek
vacatures In het North Sea Port uitgevoerd naar de vraag

vervangend project wordt Deal.

In uitvoering.

25.000 Projectorganisatie reageert op het plan in samenspraak

gemaakt, daarnaast dienen

de Regio Deal

15. Expat Center Zeeland

100.000 c

Conform planning.

Een ontwikkelde aanpak om de maken zijn er inmiddels 60
kwetsbare werkzoekende met

mensen werkfrt gemaakt,

arbeidspotentieel een kans
te bieden met regulier werk als

daarnaast zijn er 169
aan een

ultiem doel in kansrijke

baangeh

sectoren in Zeeland, zoals
logistiek
en lartd* en tuinbouw.
17. Max Mobiel

Opstartfase.

Vervoer van minimaal 40
personen van Gent naar North

District Terneuzen.

Er is vanuit gemeente
Terneuzen, North Sea Port

18.150 Max Mobiel is geen onderdek meer van de Regio Deal.
Alexander Buyck dient een verzoek in om de subsidie af
te handelen en vast te stellen.

gezocht.

van hetconcept Max Mobiel
vanuit bedrijven en
grenswerkers. Hieruit komt
naar voren dat er
onvoldoende vraag is voor
collectief vervoer van
werknemers over de grens.
Dit houdt in dat het project
niet wordt voortgezet.

VAT kosten

€

3.640.000 €

3.343.150

€

7.300.000 l

6.608.150
200.000
6.808.150
691.850

€

200,000 €

C

7.500.000 €
€

e

2.300.000 €

€

500.000 €

Voorzieningen innovMlef Dkhterbi]
8.

Proeftuin recht in Zeeland

Een stelsel voor

In de afgelopen periode 1$

socij

vertraging in de
overgaan van
voorbereidingsfase naar de opstartfase onder meer

duen en MKB.

Minder uitgaven door

Conform planniry.

Pilot geen label toch hulp

In uitvoering.

Er zijn twee cycli van 6 weken doorlopen in het kader
van sociaal jur

eerste fase
experimenten en leren.

het lastig is om te vertellen wat

Hierin worden zaken

men doet
overheden/stakeholders mee te

daadwerkelijk behandeld en
wordt geprobeerd om tot

Het ontwikkelen en uitvoeren

Het programma is helaas

van een zorgprogramma dat

nog niet gestart vanwege
het achterblijvende aantal

eenzaamheid bij jongeren
vroegtijdig aanpakt waardoor
ernstige gevolgen van

500.000 Heti

ikt een vervolg afspraak met het

profeet waarin we ons gaan focussen op het

en fysieke mobiele

toekomstig businessmodel en de cofinanciering.

bediening. Deze twee cycli zijn geëvalueerd. Een derde

Recht in Zeeland. Dit maakt dat cyclus is gaar>de.

door corona.

Realisatie van digitale en
telefonische juridische
hulpverlening
Fysieke mobiele bediening van
Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen

krijgen in het verhaal. Daarnaast
is het ontbreken van de

goede oplossingen te
op het gebied van
sociaaljuridische ondersteuning, komen voor
rechtzoekenden.
9.

Risico is dat men vertrekt
zonder beeld over het
toekomstig businessmodel van

2.300.000

cofinanciering een
aandachtspunt.
Confo

Zie korte stand van
zaken.

Niet vinden van deelnemers.
Vanuit de Zorgboerderij en

Er is een samenwerking met Hulst voor elkaar, de cursus €
methodiek van Join-us Is behaald, de eerste

stichting Hulst voor elkaar

aanmeldingen zijn binnengekomen (3 -> nog één

100.000 €

100.000

aanmelding benodigd) en de locatie is startklaar.
worden nu diverse
communicatiemiddelen opgezet

deelnemers. Het Jmn-us
programma Is hier een

om de doelgroep te benaderen.

eenzaamheid zoals verslaving, beperking omdat de
depressie en suïcide voorkomen doelgroep voor het
programma sterk is

worden.

afgebakend, iongeren die
men in het vizier had,
kortden daardoor niet mee
doen binnen het
programma.
10. Vitaal West Zeeuws-Vlaaruteren

In uitvoering.

Het herstructureren van een

Opdracht is verstrekt voor

conform plannirv

Go/no-go is afhankelijk In deze fase nog beperkt risico.

toplocatie In Oostburg. Hierbij de verkenning West ZeeuwsVlaanderen. Verkenning is
lal,

van besluitvorming van Besluit van raad Is bepalend,

het handvat voor
toekomstgericht en in
samenhang met de in de directe besluitvorming begin 2022.
Nu in ontwikkeling Is een
omgeving de bestaai

Sluis begin 2022.

voorzieningen, zoals
supermarkten en andere
winkels samengevoegd.

Proces participatie zoals voorzien; Betrekken van
stakeholders, onderzoek RIVM naar w^ingskader

€

500.000 €

75.000 Project en Regio Deal bekijken samen de opzet van het
raadsvoorstel om te beoordelen of er zaken
tegenstrijdig zijn.

Inwoners Is samenwerking met GGD Zeeland. Capaciteit
ten behoeve van onderzoek bleek knelpunt.

de raad van gemeente

Klankbordgroep Is ingericht waarin de volgende partijen
zitting hebben; Raad voor Maatschappelijke en
Demografische Ontwikkeling, de Vereniging van

procesvoorstel voor

Vastgoed Eigenaren Eenhoornstad (- Oostburg), CZ

participatie in
samenwerking met RIVM,

zoigkantoor. Bestuur Gezondheidscentrum, Ministerie

GGD en medewerkers

VWS, RIVM, Provincie Zeeland, Woongoed Zeeuws-

buperparticipatie. Daarin
wordt de processtap

Vlaanderen.

Vlaanderen en Voortgezet Onderwijs Zeeuws-

meegenomen om inwoners
zelf na te laten denken over
hun rol.

Arbeidsmarkt en scholing sterk verbonden
11. Kraamkamer vernieuwing basisonderw In uitvoering.
voor opvang en onderwijs aan

De kraamkamer loopt. Voor
het creëren van een levelplaying field wordt gezocht
naar ingangen In

beide zijden van de grens
gebaseerd op de wensen van de Vlaanderen. De doelen van

Vanuit het project Is een
voorstel gedaan tot
wijziging van de
begroting. Gezien de aard
van de voorstellen

lokale samenleving, te beginnen de verschillende landen zijn worden deze in overleg
nog niet aan elkaar gelijk.
met het Rijk verder
bij dorpen waar de grens
doorheen loopt of op korte

Voor de lobby richting Rijk

afstand van de grens.

wordt een traject

De doelen vanuit de
Regio Deal worden
binr>en de looptijd van

Het ontbreekt op dit moment
aan een visie op samenwerking
vanuit de Belgische partners,

de deal behaald. Door
projectverlenging

Daarnaast is het vinden van een
meetinstrument voor

€

1.100.000 €

€

1.000.000 €

675.000

l.OOO.OOO Het op 11 november 2021 geplande overleg met OCW,
LNV, gemeenten en projei
de opzet
het project en de onderdelen waarop we elkaar
nen versterken is niet doopegaan. Gepland wordt
digitale bijeenkomst in januari.

kunnen de beschiWjare kwalrtertsmeting lastig,
middelen maximaal

worden benut.
verkend. Daarna wordt
definitieve besluitvorming
voorbereid over de

locaties. Hierover dient nog voorstellen,
overleg plaats te vinden.

12. Zophuls van de toekomst

Opstartfase.
waarde triple helix kan

In de periode april tot en

Conform begroting,

met oktober 2021 hebben

voornamelijk persor

samenwerken aan de zop van

drie werksessies plaats
die geleid
de toekomst, met een focus op
hebben tot een
digitale hulpmiddelen.
visiedocument dat In
concept gereed is. In dit
concept visiedocument is
de visie op de doorlopende
leerlijn en het concept
zopvoorziening van de
toekomst beschreven.

kosten.

De doelen vanuit de
Regio Deal worden
binnen de looptijd van
de deal behaald. Door
projectverlenging
kunnen de beschikbare
middelen maximaal
worden benut.

Het risico zit In de
samenwerking.

Samenwerking tussen zop en onderwijs Is van start en
is uitgemorKl in een gezamenlijk projectplan.

€

250.000 €

150.000 Oi
Fins

len bekijken, zeker hybride leeromgeving.
}l overzicht wordt Ingediend richting

november 2021.

Bijlage 2: Financiële voortgang Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen 'Zeeuwen zelf aan zet'
Besteding Regio Deal
In 2020 heeft Gemeente Terneuzen positief besloten over alle projecten uit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen. Drie projecten hebben een opstartsubsidie
ontvangen, één project heeft minder subsidie aangevraagd en één project heeft meer subsidie ontvangen dan vooraf geraamd. De overige projecten
hebben subsidie ontvangen conform bestedingsplan. We hebben het Rijk reeds eerder geïnformeerd over de afwijking binnen lijn 1. Dit wordt binnen de
looptijd van de Regio Deal in de afspraken gewijzigd.

Bestedingen Regio Deal

■ Toegekend per Q3 2021

» Totale Regio Deal bijdrage

3.343.150

5.000.000

3.640.000
4.000.000
2.300.000

3.000.000

2.300.000

2.000.000

1.000.000

290.000

691.850

260.000

200.000 ^

0

0
Lijn 1: Identiteit &
Participatie

Lijn 2:
Toekomstbestendig
veranderen
leefomgeving

Lijn 3: Voorzieningen
innovatief dichterbij

Lijn 4; Arbeidsmarkt
& scholing sterk
verbonden

VAT kosten

Nog te besteden

De resterende middelen bestaan uit de gereserveerde middelen voor Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen en Talenten aan de Slag in Zeeland (€ 500.000). Het
restant is beschikbaar voor een project binnen lijn 4.

Cofinanciering
Bij totstandkoming van de Deal was er een bijdrage vanuit de regio gepland van € 7,7 miljoen. In de subsidiebeschikking is voor € 7,5 miljoen vastgelegd. De
verwachting is dat de totale cofinanciering vanuit de regionale overheden sluit op circa € 8,5 miljoen.

Cofinanciering
■ Totale geraamde cofinancieringsbijdrage

■ Toegezegde cofinanciering projecten Q3 2021

5.000.000
4.092.500

4.500.000
4.000.000
3.500.000

2.711.875

3.000.000
2.500.000

1.000.000

2.890.601:

X

mM

2.000.000
1.500.000

2.471.010

I 1.500.000

400.000
310.000 ^

500.000

o
Lijn 1: identiteit &
Participatie

Lijn 2:
Toekomstbestendig
veranderen
leefomgeving

Lijn 3; Voorzieningen
innovatief dichterbij

Lijn 4; Arbeidsmarkt &
scholing sterk
verbonden

230.000 L

VAT kosten

230.000

—' i 210.191
0
Nader vast te leggen

Totale investering in de regio
Om de totale investering te laten zien, worden de tot op heden gemaakte kosten vergeleken met de totaal geraamde investering. Dit geeft de financiële
voortgang weer. De totaal geraamde investering van alle gesubsidieerde projecten is per oktober € 19,6 miljoen. Dit is exclusief de investeringen die
voortvloeien uit de beschikbare middelen (inclusief die voor talenten aan de slag in Zeeland en Vitaal West-Zeeuws-Vlaanderen). Vanuit de projecten was er
tot 31 september 2021 circa € 2,5 miljoen geïnvesteerd.

Totale investering in de regio, geraamd en gerealiseerd
■ Realisatie Q3 2021

■ totale geraamde investering

9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000

o

970.000
63.015

k;

430.000

m

Lijn 1: Identiteit &
Participatie

■ 38.060
Lijn 2: Toekomstbestendig
veranderen leefomgeving

Lijn 3: Voorzieningen
innovatief dichterbij

Lijn 4: Arbeidsmarkt 8i
scholing sterk verbonden

VAT kosten

