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Voorwoord van het Wijkcomité Zevenkamp

Geachte leden van de gemeenteraad,

Het gelote wijkcomité van Zevenkamp is uitgegroeid tot een stabiel bestuursorgaan.

In onze levendige wijk zijn bewoners en sociaal maatschappelijke organisaties zeer betrokken.
Ondanks de beperkte mogelijkheden door maatregelen rondom Covid-19, zijn er alsnog 29
bewonersinitiatieven en 11 participatieprojecten gesubsidieerd.

Doordat het budget voor bewonersinitiatieven door de coronacrisis niet kon worden besteed in 2020
en meegenomen mocht worden naar 2021, beschikte het wijkcomité over een fors subsidiebedrag.
Echter ook het jaar 2021 ging gebukt onder de Covid-19 maatregelen. Om te voorkomen dat er weer
geld op de plank zou blijven liggen, is het “Bewonersinitiatief nieuwe stijl “geïntroduceerd. Hierbij
konden verenigingen, organisaties en stichtingen een subsidie aanvragen waar dan wel een
tegenprestatie tegenover moest staan. Op € 80,00 na is het totale budget van € 188.568 ten goede
gekomen aan de bewoners van de wijk Zevenkamp.

Bijzonder om te vermelden is, dat de actie “Samen staan we sterk”, een steunvoorstel aan het
Plaswijckpark en Diergaarde Blijdorp, voor frustratie en wantrouwen heeft geleid bij bewoners en
wijkcomité. Het wijkcomité heeft diverse acties moeten ondernemen om te achterhalen waarom er
geen gehoor kon worden gegeven aan het besluit van 27 mei om € 9.950 subsidie te verstrekken ten
behoeve van huishoudens die het moeilijk hebben en voor wie ook in “normale” tijden een dagje uit
naar Blijdorp en het Plaswijckpark financieel niet mogelijk is.

Het gehele traject heeft geduurd van 25 januari tot medio december. Uiteindelijk is het door
gezamenlijk optrekken voor elkaar gekomen en konden de toegangsbewijzen beschikbaar worden
gesteld.

Het wijkcomité is van mening dat Zevenkamp een fijne wijk is en dat alle bewoners zich hier thuis
horen te voelen. Wij zullen er alles aan doen wat in ons vermogen ligt om dit te bewerkstelligen in de
drie maanden die ons nog resten.

Wijkcomité Zevenkamp
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0. Inleiding

In de Verordening op de gebiedscommissies 2014 is in artikel 19 f opgenomen dat de wijkcomités
verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van een jaarlijks algemeen verslag, over de uitoefening van
taken en bevoegdheden van het wijkcomité ten behoeve van de raad, het college van burgemeester en
wethouders en de burgemeester.

Voor een uniforme informatieverstrekking aan college (vaststelling) en gemeenteraad (ter informatie)
heeft het gemeentebestuur de opzet van het jaarverslag in de vorm van een format voorgeschreven.
Onderstaand verslag is volgens dit format samengesteld.

1. Communicatie met en de participatie van de bewoners, maatschappelijke
organisaties en ondernemers in de wijk bij de voorbereiding, de vaststelling en de
uitvoering van het gemeentelijk beleid in de gebieden

Als gevolg van de corona-maatregelen moesten onze vergaderingen van geheel 2021 digitaal via MS
Teams verlopen. Deze digitale vergaderingen waren openbaar en konden door iedereen online worden
gevolgd. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, werden onze digitale vergaderingen online goed
bekeken.

Toelichting: De telling van het aantal kijkers is inclusief meekijkende ambtenaren. Kijkers die zijn gestopt met
kijken en zich later opnieuw aanmelden, tellen in deze kijkcijfers dubbel.

Gemiddeld werd een vergadering van het wijkcomité bijgewoond door 26 personen (in 2020 waren dit
gemiddeld 44 kijkers als gevolg van de merkwaardige piek op 11 juni 2020. Als deze piek buiten
beschouwing wordt gelaten komt het gemiddelde op 30).

Bij onze digitale vergaderingen maakten bewoners, ondernemers en organisaties gebruik van de
mogelijkheid om in te spreken over diverse onderwerpen waaronder bewonersinitiatieven, gevraagde
en ongevraagde adviezen, etc.
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Wij hebben het afgelopen jaar met bewoners, ondernemers en organisaties gecommuniceerd via onze
tweewekelijkse gebiedspagina in het huis-aan-huisblad De Havenloods, via onze eigen pagina op
www.rotterdam.nl, via onze Facebookpagina Rotterdam Prins Alexander @Gebied.PrinsAlexander en
via onze Twitterpagina Prins Alexander @PrinsAlexander. Verder werd er via
https://www.likejewijk.nl/zevenkamp/ aandacht gegeven aan Zevenkamp. Via dit platform kunnen wij
nog meer bewoners bereiken en de participatie bevorderen.

Het wijkcomité participeerde in de klankbordgroep Ambachtsplein. Tijdens regelmatige
bijeenkomsten met ondernemers, bewoners en ambtenaren werd nagedacht over de ontwikkeling van
het plein en de inpassing van een nieuwe supermarkt op het plein.
Het is ook dit jaar weer gelukt om het plein een leuke aankleding te geven met de feestdagen.
Verschillende bewonersinitiatieven droegen bij daaraan bij. Ondernemers waren ook actief betrokken
bij de aankleding van het plein.

Medio december stuurden wij onze bewoners een ansichtkaart met onze nieuwjaarswensen en een
uitnodiging om bewonersinitiatieven aan te vragen.

Tot slot willen wij onze waardering
uitspreken voor de vele vrijwilligers,
die ook dit jaar weer ondanks de
corona beperkingen hebben
bijgedragen aan de wijk. Samen met
onze collega’s van de
Gebiedscommissie Prins Alexander
en het Wijkcomité Nesselande reiken
wij elk jaar “De Duim” uit, de prijs
waarmee vrijwilligers in het zonnetje
worden gezet. Voor jonge vrijwilligers
tot 25 jaar is er de High Five.

Normaal worden alle genomineerden
naar een feestelijke bijeenkomst op
het Prins Alexanderplein gelokt; maar

nu werden ze thuis of op hun club verrast. Soeshma Pandohi Mishre reikte namens ons wijkcomité op
7 december 2021 “De Duim” uit aan Rob Witte van de Taka Tukatuin, en aan Frans en Eva Pietersma.
De High Five was er voor Elise Pietersma.

1.a Het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van
wijkactieplannen

In 2021 is gewerkt met de wijkagenda’s, die het college van B&W in 2018 heeft vastgesteld. In 2021
was daarom het toepassen van interactieve beleidsvorming niet van toepassing. Op basis van de
wijkagenda wordt jaarlijks een uitvoeringsplan (het wijkactieplan) opgesteld. Dit plan is afgestemd
met het wijkcomité.
In totaal werd 35 keer gebruik gemaakt van het inspreekrecht op uiteenlopende onderwerpen.

De Alliantie aan het Ambachtsplein

http://www.rotterdam.nl/
https://www.likejewijk.nl/zevenkamp/
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2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie

Wijkcomité Zevenkamp beschikt over een budget voor participatie, bewonersinitiatieven en
representatie. Het budget 2021 bedroeg bijna € 5,5 miljoen voor de gezamenlijke gebiedscommissies,
wijkraden en wijkcomités. Daarbij werd in 2021 besloten dat het totale overgebleven
participatiebudget van 2020 eenmalig mocht worden meegenomen. Dit ongebruikte budget van 2020
(hoger dan de gebruikelijke 10% die normaal mag worden meegenomen) werd toegevoegd aan het
budget voor 2021. Hierbij werd eenmaal van de bestaande regels afgeweken. Het wijkcomité heeft de
aanbeveling overgenomen om bij het besteden van het budget ervoor te zorgen dat het bijdraagt aan
het verminderen van de problematiek in de wijk ontstaan door corona.

Het Wijkcomité Zevenkamp beschikte in 2021 over een budget van € 188.567. Er was in 2021 verder
sprake van terug stortingen tot een bedrag van € 13.569 in verband met het niet doorgaan van
initiatieven als gevolg van Corona.

Prins Alexander - Zevenkamp Begroting Realisatie Saldo
Bewonersinitiatieven € 194.966 € 175.932 € 19.034
Participatie en representatie € 7.170 € 13.310 -€ 6.140
Totaal € 202.136 € 189.242 € 12.894

Toelichting

- Wijkcomité Zevenkamp heeft in 2021 in totaal 39 aanvragen voor bewonersinitiatieven
gehonoreerd. Het aantal aanvragen heeft zich hersteld t.o.v. 2020 (2020: 182019: 38 en 2018: 28
gehonoreerde aanvragen). Ook nu kon een aantal initiatieven niet worden uitgevoerd door de
coronamaatregelen. Een enkel initiatief wordt alsnog in 2022 uitgevoerd. Ondanks de problemen
konden mooie initiatieven doorgang vinden.
In totaal is een bedrag van € 175.932 aan bewonersinitiatieven besteed. Dit is voor een deel
inclusief teruggestorte bedragen. Een specificatie van de initiatieven is vermeld in de bijlage.

- Een bedrag van € 13.310 is besteed aan participatie. Het overgrote deel van dit bedrag is besteed
aan bijdragen aan het beschikbaar stellen van toegangsbewijzen voor diergaarde Blijdorp en
Plaswijckpark aan in aanmerking komende wijkbewoners (€ 9.950) en de bijdrage aan het
Alexander Business Magazine.

- Gedurende 2021 is een bedrag van in totaal € 1.653 teruggestort omdat sprake was van een
overschot. Dit was in enkele gevallen Corona gerelateerd.
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3. Het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur

De gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités zijn bevoegd het gemeentebestuur te adviseren.
Gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités kunnen gevraagd en ongevraagd adviseren. Het college
kan gemotiveerd afwijken van een advies van de gebiedscommissie. Het college zorgt voor een
onderbouwde en tijdige reactie. Het college heeft aangegeven ernaar te streven om in 2021 90% van
alle adviezen – gevraagd en ongevraagd - gemotiveerd terug te koppelen aan de gebiedscommissies.

In 2021 heeft ons wijkcomité 10 aanvragen om advies ontvangen van het college. In totaal heeft het
wijkcomité 4 gevraagde en 2 ongevraagde adviezen uitgebracht. Het college heeft bij het opstellen
van dit jaarverslag begin februari 2022 op 5 adviezen een terugkoppeling gegeven. Over het hele jaar
gezien is dat een terugkoppelingspercentage van ruim 83%. Dit is niet te relateren aan de doelstelling
van het College omdat het ontbreken van 1 advies al leidt tot een verzuim van 17%.

We zien dat de kwaliteit van de terugkoppeling erg uiteenloopt. Soms volstaat het college met een
algemene reactie aan alle gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités, waarin niet ingegaan wordt
op de specifieke reactie van ons comité. Soms is er een prima terugkoppeling, waarin het college
puntsgewijs een reactie geeft op onze argumenten. Een dergelijke reactie verdient verreweg de
voorkeur.

Het onderstaande overzicht van adviezen en reacties van het college is afkomstig uit het
registratiesysteem Notubiz. In dit overzicht staan alle uitgebrachte adviezen en de (eventuele)
terugkoppelingen. Er zijn dit jaar geen kleuren toegevoegd in deze tabel. Wel kan worden opgemerkt
dat in 2021 minder goed binnen de termijnen is gereageerd op de adviezen, ten opzichte van het jaar
2020. Wel is er op vijf adviezen een reactie ontvangen. De reactie op het laatste advies in onderstaand
overzicht wordt in het eerste kwartaal van 2022 verwacht.

Onderwerp advies Type advies Datum
advies

Datum
reactie

Horecagebiedsplannen (HGP) 2022-2024 Gevraagd 14-04-2021 14-07-2021
Speeltuin Taka Tukaland Gevraagd 24-05-2021 31-12-2021
Wijk aan Zet (Rotterdams Bestuursmodel in 2022) Ongevraagd 30-05-2021 09-06-2021
Aanwijzingsbesluit gebieden alcoholverbod 2019 (APV) Gevraagd 18-06-2021 08-12-2021

Uitvoeringsprogramma Speeltuinverenigingen Gevraagd 02-07-2021 12-10-2021
Parkeerproblemen Ambachtsplein Ongevraagd 18-11-2021
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4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda

Wethouder Vermeij heeft als portefeuillehouder voor Wijken de gemeenteraad beloofd om via het
gebiedsverslag over de voortgang van de uitvoering van de wijkagenda te rapporteren. Hieronder
staan per wijk de doelen uit de wijkagenda’s doelen. De rapportage staat vermeld onder elk doel.
Onder de rapportage staat een beoordeling van de voortgang. De voortgang is aangegeven in kleuren.

Wit groen oranje rood
 x

Groen = de uitvoering loopt goed
Oranje = de uitvoering geeft zorgen
Rood = de uitvoering stagneert of is gestopt
Wit: andere omstandigheden, bij voorbeeld de uitvoering is nog niet gestart.

Doel 1 Verhogen veiligheid(beleving)

• Continueren maatregelen ter voorkoming van inbraken
• Continueren bijeenkomsten Senioren en Veiligheid
• Aanpak jeugdcriminaliteit in samenhang met aanpak sociale positie en aanvalsplan winkelcentrum.
• Continuïteit extra inzet bij veiligheidsvraagstukken
• Preventieve maatregelen in relatie met een stabielere thuissituatie.

Rapportage doel 1

• Aanpak woninginbraken, advisering bewoners gericht op preventie. In samenwerking met de
politie worden door SDW na iedere woninginbraak 20 omliggende panden bezocht door een
preventieadviseur. Als de bewoner op grond van dit advies maatregelen effectueert, krijgt hij tot
een vastgesteld maximumbedrag de helft van zijn kosten vergoed.

• De weerbaarheidstrainingen zijn opgenomen in het Masterplan ouderen. Dit is samen met
welzijnspartijen ontwikkeld en zij zullen degenen zijn die uiteindelijk deze trainingen gaan geven.
Dot programma functioneert al enige jaren naar tevredenheid. Ook in 2021 was het de bedoeling
om hier mee verder te gaan. Met de versoepelingen van de corona maatregelen in het najaar in het
achterhoofd, is er nagedacht over op welke wijze dit vorm te geven. Gekozen is om dit jaar de
trainingen in Webinar vorm aan te bieden.

• Specifieke aandacht voor jongeren. Zowel wijk gestuurd als informatie gestuurd te werk gaan. De
aandacht voor de jongeren is ook in 2021 geborgd waarbij de lijnen tussen de verschillende
(veiligheid) partners kort zijn. Er is in de wijk nauw samengewerkt en de overlast in de wijk is
beheersbaar geweest. De partners in de wijk hielden continu de vinger aan de pols en hielden de
wijk nauwlettend in de gaten. Op mogelijke overlast werd meteen ingezet. Directie veilig is
verantwoordelijk voor een integrale aanpak voor de jeugdproblematiek in Zevenkamp. Met trekt
hier met verschillende (netwerk) partners en het gebied in op. Door middel van een integrale
aanpak wordt via de jeugdbriefing zeer frequent (veelal 2x per week), de actuele situatie besproken
en gemonitord.

Voortgang doel 1

Wit groen oranje rood
x
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Doel 2 Stabielere thuissituatie voor problematische gezinnen en jeugd in Zevenkamp

• Integrale aanpak gericht op gezinnen met Multi problematiek (schulden, armoede,
opvoedingsproblemen, éénoudergezinnen, slechte schoolprestaties, achterstand in
taalontwikkeling) met focus op gebied rond winkelcentrum Zevenkamp.

• Meer regie op huisvesting van mensen met zorgarrangementen

Rapportage doel 2

• In Zevenkamp vormen Buurtwerk, het CJG, SMWR, Kov Bijdehand, de Buskesschool samen
met Kinderservicehotels, de Waterlelie, BaO Klein Rotterdam en de Vliedberg samen het PBS
Kernteam Zevenkamp. Afwisselend schuiven (nieuwe) collega’s van het wijkteam of
gebiedsorganisatie aan om mee te krijgen wat er met PBS gebeurt.

• Voor de pandemie werden er regelmatig zogenoemde ‘XL-bijeenkomsten’ georganiseerd om
wijkpartners structureel mee te nemen in de stappen die gezet werden, de s.v.z. en kijken naar
wat er gezamenlijk georganiseerd kan worden. Maar dat was in het afgelopen jaar niet
mogelijk. PBS zal zich kort weer presenteren bij het jeugdnetwerk wat uitgenodigd wordt voor
de bespreking van de wijkprogrammering.

• In het kader van de herstructurering van het Ambachtsplein wordt er samen met de relevante
partners gekeken naar het betrekken van Jeugd bij de beoogde aanpassingen aan het
Ambachtsplein, programmering en werkgelegenheid voor de jeugd. Sinds januari 2021 is
Isabel Fino dSB. nieuw aangeschoven voor de wijkprogrammering in Zevenkamp. Monique
van Deursen blijft de gebiedsadviseur jeugd voor PA. Voor de Welzijnsopdracht is al nader
gekeken naar de data en is dat aan Welzijn jeugd meegegeven. In juni zullen de data en m.b.t.
de jeugd met diverse partners besproken worden en daar zullen opnieuw accenten gekozen
worden waar we de komende jaren aan willen werken.

• Deels zullen dat de huidig accenten zijn, deels een eventuele verdere concretisering.
• Verder investeert Buurtwerk in Q2, samen met jongeren, in het opknappen van de

jongerenruimte in het HvdW, zodat de jeugd hier weer terecht kan zodra de corona
maatregelen het toelaten. Daarnaast zijn er sport- en spelactiviteiten in de buitenruimte
opgestart met extra Rijksmiddelen (herstelfonds corona).

• Het PBS-kernteam gaat zijn 3e jaar in, dat betekent werken aan borging… Klein Rotterdam en
de Buskesschool zijn aangesloten bij het Kernteam. In juni wordt in een bijeenkomst over de
wijkprogrammering stilgestaan bij PBS in Zevenkamp.

• Buurtwerk wilde in 2020 starten maar de school heeft i.v.m. corona besloten om aanwezigheid
van ‘externen’ op de school voorlopig te beperken. Zodra de regels het toelaten starten ze
alsnog. Wel heeft Buurtwerk i.s.m. de kinderen van de Buskesschool de visualisaties van de
gedragsverwachtingen (PBS) voor de wijk gemaakt. Deze plaatjes zullen nog
geïmplementeerd worden in de wijk.

Voortgang doel 2

Wit groen oranje rood
x



11

Doel 3 Versterken gebied winkelcentrum Ambachtsplein

• Intensiveren aanvalsplan winkelcentrum Ambachtsplein
• Verbetering kwaliteit door gedeeltelijke herstructurering van het winkelcentrum

Rapportage doel 3

• Continu proces. SROI wordt breder ingezet, niet alleen gekoppeld aan gemeentelijke
investeringen, zoektocht naar aanknopingspunten op buurtwerkniveau.

• Nota van Uitgangspunten is afgerond, Voorlopig ontwerp supermarkt is gereed. Voorbereidende
werkzaamheden ingenieursbureau opgestart. Contractvorming supermarkt en aanpassen gevel
Huis van de Wijk zijn nog niet afgerond.

• Een extern bureau heeft opdracht gekregen om een visie te ontwikkelen voor de lange termijn.
• In de loop van 2021 is er een klankbordgroep in het leven geroepen. Op deze wijze wordt de

voortgang van het programma met een delegatie van bewoners en ondernemers met regelmaat
besproken.

Wit groen oranje rood
x

Doel 4 Verbeteren kwaliteit woonomgeving

• Meer gerichte aanpak op kleine ergernissen en verstoringen van de buitenruimte op basis van wijk-
en data gestuurde aanpak van specifieke locaties.

• Verbetering van de kwaliteit door meer locatiegericht maatwerk en functionele aanpassingen bij
herinrichting buurten, met aandacht voor groen.

Rapportage doel 4

• Inzet op regulier planmatig onderhoud. Uitvoering van de jaarplannen is grotendeels volgens
planning verlopen.

• Er zijn geen afwijkingen van betekenis geconstateerd m.b.t. de kwaliteit van de buitenruimte, met
uitzondering van, wat onderhoud aan stoepen in de wijk.

• Uiteraard blijft de inzet vanuit onder meer de wijkconciërge voor zowel schoon, heel en veilig
een belangrijk onderdeel om invulling te geven aan dit maatwerk. Uiteraard blijft de inzet van
de wijk conciërge voor zowel schoon, heel en veilig een belangrijk onderdeel om invulling te
geven aan dit maatwerk.

• Goed om te benoemen is dat de hondenspeeltuin aan de Nieuwe meer (gedeeltelijk) in
zelfbeheer is genomen. Het maaien zal nog wel door Stadsbeheer worden uitgevoerd. De inzet
vanuit o.a. de wijk conciërge voor zowel schoon, heel en veilig blijft een belangrijk onderdeel
om maatwerk te kunnen leveren.

• Ook in Zevenkamp was de kerstbomenactie een groot succes. Hier zijn 318 bomen ingezameld.
Kinderen vonden het een leuke bezigheid in de kerstvakantie.

• Ook is er in de afgelopen periode een “pop up” milieu straat georganiseerd. Dit is een pilot in
2021 waarbij bewoners in hun eigen wijk hun oude spullen zoals glas, elektronica, grofvuil en
andere rommel naar een mobiele milieu straat kunnen brengen.

• Opvallend bij de MSB-meldingen in Zevenkamp is een daling van het aantal meldingen bij de
onderdelen schoon en veilig. Dat het aantal ‘heel ‘meldingen zo hoog is, komt door het
gebiedsgericht werken. Er zijn ruim 450 ‘eigen’ meldingen gemaakt van verstoringen die
daarna zijn gemaakt.
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• Cijfers

• MSB-meldingen Zevenkamp 2021

Voortgang doel 4

Wit groen oranje rood
x

Doel 5 Versterken netwerken/ thuis voelen in de wijk

• Gerichte inzet op bewonersinitiatieven die binding, zelfredzaamheid en samenredzaamheid
versterken.

Rapportage doel 5

• Bewonersinitiatieven stimuleren die gericht zijn op het multiculturele karakter van de wijk en de
betrokkenheid en saamhorigheid van bewoners bevorderen. Als gevolg van Corona zijn er slechts
maar een beperkt aantal bewonersinitiatieven in 2021 ingediend en uitgevoerd.

• Het afgelopen jaar heeft mede veroorzaakt door Corona, de ouderenhulp en aandacht voor het
sociaal isolement waarin bewoners verkeerden evenals vorig jaar nadrukkelijk aandacht gekregen.

Voortgang doel 5

Wit groen oranje rood
x

Heel 1.736 2.325

Schoon 5.623 3.821

Veilig 498 461
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Bijlage bewonersinitiatieven

Bewonersinitiatief Totaal

20.09.0387 Wijkkrant en website BOZ 2021 15.858

21.05.00150 Laptops Buurtbron 6.000
21-0235 Opfleuren Ravelhofje 550

21-0241 Paasbrood voor senioren 1.943
21-0305 Kunstproject Eenzaamheid 530

21-0335 Jammin' Zevenkamp 5.970
21-0370 Koken in 't Groene Stekkie 4.386

21-0415 Moestuintjes met de buurt 5.240
21-0421 Gevelconcert 2021 5.164

21-0442 Zomerfeest 'MOOI' 2.195
21-0456 Nieuwe speeltoestellen 5.697

21-0458 Bezoek 75-plussers 1.358
21-0538 Bloemen, bijen, insecten en vogels 2.146

21-0541 Pop-up Knutselactiviteiten 1.125
21-0543 Zomerkolder Zevenkamp 2021 4.022

21-0552 Buurtheetje 6.584
21-0661 Kinderactiviteiten 4.335

21-0759 Herfstknutselactiviteit 575
21-0760 Halloween 7kamp 9.642

21-0769 Aanvulling gevelconcerten: dranghekken 350
21-0800 Sinterklaas intocht Zevenkamp 7.304

21-0806 Halloween 1.555
21-0820 Halloween 800

21-0821 Kerstactiviteit voor kinderen 755
21-0842 Opknappen moestuintje Jagersmeer 9.990

21-0860 Halloween (aanvulling) 472
21-0932 Kerststukjes Nieuw Verlaat 2.675

21-0933 Sinterklaas Nieuw Verlaat 775
21-0943 Feestpakket Sevenkamp 2.995

21-0946 Sint bij Carry van Bruggensingel 313
21-0947 Kerst bij Carrie van Bruggensingel 925

21-0959 Kerst Ambachtsplein 7.732
21-0973 Kerstactiviteiten Ambachtsplein 8.394

21-0996 Kerstboom en verlichting 7.805
21-1110 Zevenkrant 2022 666

21.11.00034 Terrasmeubilair Xerxes 10.043

n.n.b. Kerstevent Prins Alexanderplein 21% van
€ 20.000 4.200

21.11.00039 Winterspelen 17.963

21-1370 Laptops voor lessen 6.900

€ 175.932


