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Meerdere overtredingen en namaak-merkproducten gevonden 
Controles kwetsbare opslaglocaties
Het Dommelstroom Interventie Team (DIT) heeft vorige 
week een integrale controle uitgevoerd bij twee zelfop-
slaglocaties, met in totaal 34 opslagunits, in het buiten-
gebied van Mierlo. Bij de controles waren medewerkers 
van de gemeente, de politie, de veiligheidsregio en de om-
gevingsdienst actief. Ter ondersteuning waren ook twee 
speurhonden aanwezig.

Resultaat
Tijdens de controle zijn meerdere overtredingen geconsta-
teerd op het gebied van milieu, brandveiligheid en het be-
stemmingsplan. De geconstateerde overtredingen leiden 
tot hercontroles en, daar waar nodig, wordt handhavend 
opgetreden. 

Daarnaast zijn er een groot aantal nagemaakte merkpro-
ducten aangetroffen. Er zijn 70 paar schoenen en sloffen 
van nagemaakte dure merken aangetroffen. De nage-
maakte merkproducten zijn in beslag genomen. Tegen de 
eigenaren volgt een strafrechtelijk onderzoek.  De eige-
naren en verhuurders verleenden volledige medewerking 
aan de controles. 

Wat is het DIT?
Het Dommelstroom Interventie Team is een samenwer-
kingsverband tussen gemeente, politie, de Veiligheidsre-
gio en de Omgevingsdienst. Het team controleert regel-
matig bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden 
bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen 
aan wet- en regelgeving. Het team kijkt naar brandveilig-
heid, boekhouding, (illegale)bewoning, vergunningen, in-
schrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhan-
del, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere 
overtredingen. 

Handhaving
Criminelen maken graag gebruik van opslaglocaties om 
zo goederen redelijk anoniem te stallen. Dit maakt ver-
huurders van deze locaties kwetsbaar. Behalve controle-
ren en optreden, waar nodig, werd ook informatie verstrekt 
en ging men het gesprek aan om zo de weerbaarheid van 
eigenaren en verhuurders te vergroten. Deze controles 
waren een vervolg op eerdere controles in het voorjaar 
van dit jaar.

Als het vermoeden bestaat dat een eigenaar zich niet aan 
de regels houdt, neemt de gemeente de verantwoorde-
lijkheid om daarop te controleren. Dit in het belang van 
de omgeving, maar ook in het belang van diegenen die 
er verblijven. Het handhavingsbeleid dat daarvoor is vast-
gesteld wordt uitgevoerd in samenwerking met meerdere 
partijen. 

Informatie en tips
Inwoners kunnen eventuele overlastsituaties en verdachte 
situaties aan het DIT doorgeven. Dit kan telefonisch bij de 
eigen gemeente of bij de politie. Ook bij Meld Misdaad 
Anoniem kunnen meldingen worden gedaan via 0800-
7000 of www.meldmisdaadanomiem.nl. Anonieme mel-
dingen komen rechtstreeks bij de gemeente terecht en 
kunnen gebruikt worden voor onderzoek of een controle 
door het DIT.

Begroting Geldrop-Mierlo
College blij met solide huishoudboekje
Ondanks het feit dat alles anders was in het afgelopen 
jaar is de begroting 2022-2025 van Geldrop-Mierlo so-
lide en een logisch fi nancieel vervolg op de begrotingen 
van afgelopen jaren. Geen grote verrassingen en hier-
door ook geen verhoging van de lasten voor de inwo-
ners naast de reguliere indexatie. ‘Daar ben ik blij om 
en trots op” aldus verantwoordelijk wethouder Hans van 
de Laar bij de presentatie van de begroting afgelopen 
donderdag. 

Flexibel
“De lijn die we de afgelopen jaren hebben ingezet om onze 
gemeentefi nanciën op orde te brengen wordt doorgezet. 
Het is ons namelijk weer gelukt om een begrotingsjaar extra 
structureel sluitend te krijgen in deze meerjarenraming. Dat 
geeft aan dat we niet alleen boekhoudkundig de boel op orde 
hebben, maar dat er ook binnen de organisatie zeer fl exibel 
is gewerkt binnen de gestelde randvoorwaarden. De gestel-
de doelen zijn gehaald doordat we nieuwe werkvormen heb-
ben gezocht. Het online werken, digitaal participeren maar 
ook het maken van fi lmpjes in plaats van ‘live’ aanwezig zijn 
heeft ervoor gezorgd dat de grote projecten door konden 
gaan en onze samenwerkingen in de wijken bleven bestaan. 
Tegelijkertijd is er door de pandemie ook veel extra werk ver-
zet. Een solide en stabiele begroting is dan het beste nieuws 
wat je kunt hebben als wethouder Financiën.

Wettelijk en verplicht
Het grootse deel van de gemeentelijke Financiën wordt be-
steed aan zaken die wettelijk verplicht zijn of waarvoor de 
gemeenteraad eerder regels heeft vastgesteld. Zo wordt het 
openbaar groen onderhouden, worden er uitkeringen ver-
strekt en gezorgd dat de belastingen worden geïnd. Jaarlijks 
komen er, in samenwerking met inwoners, wijkprogramma’s 
tot stand en zorgen we voor subsidiering van sportieve en 
culturele verenigingen. 

Belangrijke thema’s
Nu blijkt dat Geldrop-Mierlo deze taken zonder bezuinigin-
gen en zonder lastenverzwaring voor de inwoners uit kan 
blijven voeren. Daarnaast wordt in het komend jaar geld 
gereserveerd voor belangrijke thema’s als het klimaat, de 
cybercriminaliteit en de noodlokalen voor basisschool ’t 
Schrijverke in Luchen. Vanaf volgend jaar wordt er gewerkt 
aan het uitvoeringsplan van het IHP (integraal huisvestings-

plan) met een totaal van ruim 10 miljoen euro aan investerin-
gen voor de scholen in onze gemeente. We streven naar het 
behoud van de voorzieningen in onze gemeente en spannen 
ons in voor het behoud van het zwembad en de culturele 
centra. 

Septembercirculaire
De septembercirculaire is een update van het Rijk, waarin is 
berekend hoeveel onze gemeente in de komende jaren van 
het Rijk ontvangt aan algemene uitkering. Omdat de circu-
laire dit jaar laat verschijnt hebben we het effect ervan nog 
niet kunnen verwerken. Hierdoor is het begrotingssaldo nog 
niet defi nitief. 

Onze verwachting is dat de uitkomsten een positief effect 
zullen hebben op het begrotingssaldo. Dit komt omdat we 
gecompenseerd gaan worden voor de stijgende zorgkosten 
van de afgelopen jaren, met name op het gebied van jeugd. 
De exacte doorrekening vindt op dit moment plaats en de 
cijfers worden woensdag 13 oktober middels een raadsinfor-
matiebrief aangeboden aan de raad.  

Uitdagende bestuursperiode
Samenvattend kijkt wethouder Van de Laar, en met hem het 
hele college, terug op een fi nancieel uitdagende bestuurspe-
riode. Het college was nog maar net aan de slag of het werd 
duidelijk dat de kosten voor de zorg vele malen hoger waren 
dan de gelden die we als gemeente daarvoor ontvingen. Dat 

heeft geleid tot een forse bezuinigingsdoelstelling die met 
name dit jaar en volgende jaren in een cruciale fase belandt. 
Nog steeds moeten alle zeilen worden bijgezet om beter 
grip te krijgen op die zorgfi nanciering. Dit blijft een continue 
aandachtspunt, zeker ook omdat de tekorten zich naast de 
jeugdzorg nu verder toespitsen op de Wmo. Het is daarom 
denkbaar dat we de bezuinigingen slechts ten dele of pas 
later zullen realiseren. Het extra geld dat we verwachten van 
het Rijk neemt die druk voor een stuk weg en is meer dan 
welkom.

Daarna werden we verrast door de coronapandemie. 
Covid19 gaf nieuwe uitdagingen maar ook fi nancieel zware 
tijden voor onze inwoners, verenigingen, stichtingen en on-
dernemers. Samen met de ambtelijke organisatie is er hard 
gewerkt om iedereen hierin passende ondersteuning te bie-
den. 

Sterke afsluiting
We investeren vanaf dit jaar 3 miljoen om de wateroverlast in 
onze gemeente aan te pakken. De afgelopen maanden zien 
we daar de uitwerking van in verschillende wijken. De ko-
mende jaren zal hier blijvend aandacht voor zijn. De meeste 
wegen in het buitengebied van onze gemeente, voorheen 
een beetje onopgemerkt, zijn inmiddels weer goed berijd-
baar. Iets wat we ook de komende jaren verder gaan uitrol-
len. Wethouder Van de Laar: “Redenen genoeg om optimis-
tisch vooruit te kunnen kijken. Na de verkiezingen kan een 
nieuw college starten met een spreekwoordelijke ‘schone 
lei’.

Wanneer wordt de begroting besproken?
De begrotingsdebatten worden gehouden aan de hand van, 
door de politieke partijen ingediende stellingen/debatonder-
werpen. Deze debatten vinden plaats op 1,2, 3 november. 
- 1 november komen de stellingen die de Commissie 

Ruimte betreffen aan de orde, 
- 2 november die van de Commissie Samenleving en 
- 3 november de stellingen van de Commissie Algemene 

Zaken. 
Op 11 november is de begrotingsbehandeling in de gemeen-
teraad (met vaststelling) 
Alle vergaderingen, de presentatie en de debatten zijn voor 
geïnteresseerden digitaal te volgen via 
geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad.   
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100-jarige in het 
zonnetje
Meneer Hermsen is donderdag 7 oktober 100 jaar gewor-
den! Burgemeester Jos van Bree feliciteerde hem persoon-
lijk met deze prachtige leeftijd. 

Nieuwe leden Jongerenraad Geldrop-Mierlo 
geïnstalleerd
Op dinsdag 27 september zijn vier nieuwe leden van de Jon-
gerenraad Geldrop-Mierlo geïnstalleerd door burgemeester 
Jos van Bree. De omstandigheden lieten het na vele digi-
tale vergaderingen van de gemeenteraad gelukkig weer toe 
dit fysiek te doen, zoals door de jongeren gewenst. In totaal 
kent de Jongerenraad momenteel zes leden.   

De Jongerenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan 
de gemeenteraad. Zij adviseren op onderwerpen op verzoek 
van de gemeente, zoals eerder het speelruimteplan. Daar-
naast geven zij ongevraagd advies over zaken die spelen in 
de leefwereld van jongeren, zoals een alcoholvrije disco voor 
jongeren tot 18 jaar. Met FRISSA vond op zaterdagavond 
9 oktober voor het eerst plaats in cultureel centrum Hofdael.

Wil ook jij je stem laten horen voor een beter Geldrop-Mierlo?
Als niemand iets zegt, dan weet ook niemand wat jongeren 
willen. Daarom is het belangrijk dat jongeren uit Geldrop en 
Mierlo via de Jongerenraad hun stem kunnen laten horen. Bij 
de Jongerenraad kun je leren hoe je samen iets voor elkaar 
krijgt, leren over hoe de politiek in elkaar steekt en over jong 
leiderschap. Met de training jong leiderschap leer je hoe je 
jouw kwaliteiten en talenten goed kunt inzetten in een groep 
en hoe je met anderen een goed debat kunt voeren. 

Ben jij tussen de 13 en 18 jaar en wil jij je graag inzetten voor 
een beter Geldrop-Mierlo? Stuur de Jongerenraad dan een 
DM via Instagram (jongerenraadgeldropmierlo) of stuur een 
e-mail naar jongerenraad@geldrop-mierlo.nl. 

Reinigen kolken in 
Geldrop en Mierlo
Heeft u ze al gezien in uw straat? 

De medewerkers van Adriaans Riooltechniek zijn bezig met 
het reinigen van alle gemeentelijke kolken (afvoerputten) in 
Geldrop en Mierlo. Dit zorgt ervoor dat het regenwater goed 
wordt afgevoerd in de kolken zodat de wegen niet blank ko-
men te staan bij een regenbui. 

De werkzaamheden zullen nog tot half november gaan duren. 

www.geldrop-mierlo.nl

Indy, Kleo, Yule en Danial (voor) werden geïnstalleerd door 
burgemeester Jos van Bree (achter).

Trippen of Skippen? 
Jouw mening over 
drugs(gebruik) telt 
Lachgas in de auto? XTC 
op een festival? Is dat nor-
maal of niet normaal? 
Het zijn een aantal vragen 
die aan bod komen tijdens 
het grote drugsonderzoek 
‘Trippen of Skippen?’ waar 
jongeren en jongvolwasse-
nen in Oost-Brabant, en ook 
onze gemeente, aan kunnen deelnemen. Op deze manier 
willen we meer te weten komen over de mening van jonge-
ren over drugs(gebruik).  Jongeren die de enquête invullen, 
maken een mooie kans op het winnen van een vette trip naar 
keuze zoals Skydiven, dagje naar een pretpark, karten of 
een wellnessbezoekje. 

Drugs en drugsgebruik. Het lijkt steeds meer verankerd te ra-
ken in onze samenleving. Met alle gevolgen van dien. Uit de 
onlangs gehouden GGD Gezondheidsmonitor gaf 70% van 
de jongvolwassenen aan het gebruik van softdrugs normaal 
te vinden. Wat is hier de reden van? En gebruiken jongeren 
daardoor ook meer drugs? Heeft de norm van jongeren over 
drugs een relatie met de plek waar de drugs wordt gebruikt? 
Het zijn allemaal vragen waar we met het onderzoek ant-
woord op willen krijgen. 

Doe mee en win
Omdat we ook in onze gemeente benieuwd zijn naar de 
mening van jongeren over drugs vragen we iedereen in de 
leeftijd van 16 tot en met 27 
jaar de vragenlijst in te vul-
len. Deze vragenlijst vind je op 
www.trippenofskippen.nl 

Of scan de QR-code. De vra-
genlijst staat tot eind novem-
ber open. Het invullen kost on-
geveer 10 minuten van je tijd 
en maak kans op een vette trip 
naar keuze. 

AGENDA* RAADSVERGADERING
 Maandag 18 OKTOBER 2021

(tijd indicatief) Activiteit  

Algemeen

19.30 uur 1. Opening en mededelingen

19.35 uur 2. Vragenhalfuurtje aan college

19.45 uur 3. Vaststellen agenda
• Mogelijkheid indienen van moties 

vreemd aan de orde. 

19.50 uur 4. Vaststellen verslag van de Raads-
vergadering van 27 september 2021 

19.55 uur 5. Installatie burgercommissielid dhr. 
Snelders (VVD)

Besluitvorming

20.00 uur 6. Vaststelling Afval- en Grondstof-
fenplan 2022-2025 (RV GM2021-
231195)
Het Afval- en Grondstoffenplan 2022-
2025 is al een paar keer aan de orde 
geweest in de commissie. Het plan is 
inmiddels zover ontwikkeld dat het nu 
ter vaststelling aan de raad kan worden 
aangeboden. De nieuwe doelstelling 
wordt om door het beter scheiden van 
huishoudelijke grondstoffen de hoe-
veelheid restafval terugdringen naar 
<100 kg per inwoner per jaar.

20.15 uur 7. Beleidskader OAB/VE én subsi-
dieregeling 2022-2024 (RV GM2021-
944726)

Per 2018 is de gemeente Geldrop-Mier-
lo gestart met de zogenaamde ‘voor-
schoolse ontwikkelrichting’. Concreet 
is in 2018 in samenwerking met de 
betrokken kindercentra de basis voor 
voorschoolse educatie (inclusief Voor- 
en Vroegschoolse Educatie (VVE)) 
neergezet. In de daaropvolgende jaren 
is gewerkt aan de versterking van de 
zorgstructuur en is de focus gelegd op 
de doorgaande ontwikkellijn van kinde-
ren in de leeftijd van 0-13 jaar, vanuit 
een holistische benadering. Met het 
oog op landelijke en lokale ontwikke-
lingen en de lokale ambitie is het nodig 
om voor de periode 2022-2024 een 
nieuw beleidskader en een bijbehoren-
de subsidieregeling vast te stellen.

Naar aanleiding van de bespreking van 
dit voorstel in de vergadering van de 
commissie Samenleving van 5 oktober 
is er een aangepast Beleidskader (blz. 
9) voorgelegd. 

www.facebook.com/
gemeente.geldropmierlo

>> Vervolg op de volgende pagina
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RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Heuvel 90 in Geldrop
Datum ontvangst : 30 september 2021
Omschrijving : verbouwen en renoveren pand 
  naar horeca bestemming
Zaaknummer : 1771968909

Locatie : de Raadstraat ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 2) in Geldrop
Datum ontvangst : 4 oktober 2021
Omschrijving : rooien één es in verband met 
  slechte conditie
Zaaknummer : 1771969110

Locatie : Wilhelminalaan 22 in Geldrop
Datum ontvangst : 4 oktober 2021
Omschrijving : realiseren uitrit
Zaaknummer : 1771971035

Locatie : Waleweinlaan ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 54) in Geldrop
Datum ontvangst : 5 oktober 2021
Omschrijving : rooien één acacia in verband met 
  vergevorderde zwamaantasting
Zaaknummer : 1771971048

Locatie : Ambachtweg ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 2) in Mierlo
Datum ontvangst : 5 oktober 2021
Omschrijving : rooien één moeraseik in verband 
  met vergevorderde zwamaantasting
Zaaknummer : 1771971066
Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Hazelaar 45
Omschrijving : verlengen tijdelijke vergunning
  voor kinderopvang en 
  buitenschoolse opvang
Zaaknummer : 1771301494
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B E K E N D M A K I N G E N

20.15 uur 8. Verordening en beleidsregels 
Jeugdhulp en Wmo 2022 (RV 
GM2021-143435)

Op basis van de Jeugdwet en de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
is het wettelijk verplicht om in een Veror-
dening regels vast te stellen over de door 
het college te verlenen voorzieningen op 
het gebied van jeugdhulp en maatschap-
pelijke ondersteuning. Op dit moment 
kent de gemeente Geldrop-Mierlo twee 
aparte verordeningen, een voor jeugdhulp 
en een voor Wmo. In verband met trends 
en ontwikkelingen in het Sociaal Domein, 
wetgeving en rechtspraak is het nood-
zakelijk om de verordeningen periodiek 
onder de loep te nemen en indien nodig 
bij te stellen.
Op basis van de visie en strategie 
‘Persoonlijk, dichtbij en verbonden’ ligt er 
een opdracht om integrale regelgeving 
(verordeningen en beleidsregels) voor 
het Sociaal Domein in begrijpelijke taal te 
hebben opgesteld en vastgesteld.

Naar aanleiding van de bespreking van 
dit voorstel in de vergadering van de 
commissie Samenleving van 5 oktober is 
er nu een aangepast voorstel voorgelegd. 

20.45 uur 9. Intrekken Verordening Wet Inbur-
gering Geldrop-Mierlo 2011 
(RV GM2021-271186)

De Verordening Wet Inburgering 2011 is 
op geen inburgeraar meer van toepas-
sing. daarom kan deze worden ingetrok-
ken. Onder het huidige en het aanko-
mende wettelijke regime inburgering is 
geen verordening nodig, noch voorzien. 
Er wordt dus geen nieuwe verordening 
ter vaststelling aangeboden.

20.50 uur 10. Technische wijziging Gemeen-
schappelijke Regeling Metropool-
regio Eindhoven 2021 (RV GM2021-
270985)

Op 27 maart 2019 heeft het Algemeen 
Bestuur van de Metropoolregio Eindho-
ven het
Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en 
Statuut Overlegorganen 2019 vastge-
steld. Hiermee is in de Metropoolregio 
Eindhoven gekozen voor een nieuwe 
manier van samenwerken. De
Gemeenschappelijke Regeling is toen 
nog niet aangepast, omdat in het bestuur 
is afgesproken om tot en met 2020 
ervaring op te doen met deze manier 
van werken. De werkwijzen zijn inmid-
dels beproefd en op basis hiervan wordt 
voorgesteld om de gemeenschappelijke 
regeling hierop aan te passen. 

21.00 uur 11. Deelname Metropoolregio Eindhoven 
in Stichting Bureau Inkoop en Aanbeste-
dingen Zuidoost-Brabant (RV GM2021-
949499)

Het bestuur van de MRE wil per 1 januari 
2022 deelnemen in de Stichting Bureau 
Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Bra-
bant (Bizob). Conform de Wet gemeen-
schappelijke regelingen (art. 31a) worden 
de raden van de in de MRE deelnemende 
gemeenten in de gelegenheid gesteld om 
wensen en bedenkingen hierover uit te 
brengen

21.10 uur 12. Actualisering Gemeenschappelij-
ke Regeling Veiligheidsregio Bra-
bant-Zuidoost  (RV GM2021-279543)

In de vergadering van het Algemeen Be-
stuur VRBZO van 7 juli 2021 is besloten 
de vaststelling van de geactualiseerde 
Gemeenschappelijke Regeling in proce-
dure te
brengen bij de deelnemende gemeen-
ten. Met de actualisering worden enkele 
(wets)technische aanpassingen afgerond. 
De actualisering wordt daarnaast benut 
om enkele formuleringen juridisch gezien 
te verbeteren.

21.15 uur 13. Moties vreemd aan de orde
Algemeen

14. Sluiting

* Onder voorbehoud van wijzigingen.

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Markstraat 80 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 30 september 2021
Omschrijving : plaatsen dakkapel en wijzigen 
  kozijnen in voorgevel
Zaaknummer : 1771950195

Locatie : Weijer 10 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 6 oktober 2021
Omschrijving : verlengen loods
Zaaknummer : 20210270

Locatie : Diepe Vaart 2A in Geldrop
Verzenddatum besluit : 29 september 2021
Omschrijving : tijdelijk huisvesten 
  kinderdagverblijf en BSO
Zaaknummer : 1771296282

Locatie : Erebor 6 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 6 oktober 2021
Omschrijving : realiseren pedicurepraktijk aan huis
Zaaknummer : 1771306967

Locatie : Stationsstraat 21 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 6 oktober 2021
Omschrijving : kappen twee bomen in verband 
  met veiligheid en schade aan 
  gebouw
Zaaknummer : 1771945924
Locatie : Marktstraat 56 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 6 oktober 2021
Omschrijving : wijzigen winkelfunctie in ruimte 
  voor dagbesteding
Zaaknummer : 1771274551

Locatie : de Bleekvelden in Geldrop 
Verzenddatum besluit : 6 oktober 2021
Omschrijving : transformeren voormalige 
  gemeentewerf naar 20 woningen
Zaaknummer : 20210235

Inzagetermijn en bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Dit is een 
kennisgeving. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet 
mogelijk. Dit kan pas nadat er een besluit is genomen.
Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen 
deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na verzenddatum van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Als het spoed heeft, 
kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het maken van bezwaar of 
beroep bij de overheid, kijk dan op www.geldrop-mierlo.nl.
Wilt u meer weten over aanvragen en besluiten? 
Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 
(040) 289 38 93.

OuderWijzer wordt gesteund door 
de gemeente Geldrop Mierlo

“Niemand heeft 
alle antwoorden. 

Maar samen 
weten we 
heel veel.”

www.ouderwijzer.nl

Staan de nieuwste bijeenkomsten van 
OuderWijzer al in jouw agenda?
Kom in contact met andere ouders, kijk vooruit naar wat 
gaat komen en bespreek samen wat jullie bezighoudt.

Bekijk de eerstvolgende data en meld je aan op 
www.ouderwijzer.nl/bijeenkomsten.


