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Lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 20 april 2023 

De Lijst ingekomen stukken bevat brieven en mails die gericht zijn aan de gemeenteraad.  

A-Stukken zijn externe stukken aan de Raad met het advies ze voor kennisgeving aan te nemen,  

B-Stukken zijn externe stukken aan de Raad met het advies ze in handen te stellen van het College voor afhandeling.  

C-Stukken zijn stukken vanuit het College aan de raad, de zogenaamde Collegebrieven. 

D-Stukken zijn brieven vanuit het College ter behandeling van een specifieke vraag/ vragen vanuit de raad.  

E-Stukken zijn stukken vanuit het College aan de raad met een vertrouwelijk karakter. 

 

 Datum Onderwerp Bijlage 

  A Externe stukken aan de Raad - voor kennisgeving aannemen  

Deze externe stukken worden zonodig geanonimiseerd en 

openbaar geplaatst. 

 

1 16-3-2023 Antwoord op vervolgvraag HvB over vrijgekomen sociale 

huurwoningen, geplaatst op verzoek van mevr. Roos (HvB), 

(2023000670)  

 

2 16-3-2023 Brief van inwoner inzake bezwaar verhoging toeristenbelasting 

Gemeente Bloemendaal (2023000673) in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2023000674) 

 

3 23-3-2023 Beg. brief van kampeerder inzake toeristenbelasting 

(2023000700) in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2023000701) 

A3b aangepaste brief van 

kampeerder inzake 

toeristenbelasting 

(2023000702) 

4 23-3-2023 Brief Dorpsraad Bennebroek inzake WMO-loket Bennebroek 

(2023000703) in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2023000704) 

 

5 23-3-2023 Brief inwoner inzake Bijduinhof, d.d. 16-12-2021 (2021000550), 

in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2021000579) 

Geplaatst op verzoek van Zelfstandig Bloemendaal. 

 

6 29-3-2023 Brief van Werkgroep geluidsoverlast (2023000710) in te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2023000711) 

A6b advies Geluidsemissie 

(2023000712) in te zien na 

inlog, bevat 

persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: 

(2023000713) 

7  29-3-2023 Brief van VVE’s inzake Park Vogelenzang (2023000714) 

in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2023000715) 

 

8 29-3-2023 Brief van Provincie inzake Koninklijk Besluit eervol ontslag 

burgemeester (2023000162) in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2023000716) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A1-antwoord-op-vervolgvraag-HvB-over-vrijgekomen-sociale-huurwoningen-2023000670.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2a-Brief-van-inwoner-inzake-bezwaar-verhoging-toeristenbelasting-Gemeente-Bloemendaal-gea-2023000674.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3a-Beg-brief-van-kampeerder-inzake-toeristenbelasting-2023000701.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3b-Aangepaste-brief-van-kampeerder-inzake-toeristenbelasting-2023000702.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/4a-Brief-Dorpsraad-Bennebroek-inzake-WMO-loket-Bennebroe-2023000704.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6e-Nota-Bijduinhof-ook-een-bestuurlijke-ramp-geanonimiseerd-2021000579.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6a-Brief-van-werkgroep-geluidsoverlast-geanonimiseerd-2023000711.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A6c-advies-Geluidsemissie-geanonimiseerd-2023000713.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A7a-Brief-van-VVE-s-inzake-Park-Vogelenzang-geanonimiseerd-2023000715.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A8a-Brief-van-Provincie-inzake-Koninklijk-Besluit-eervol-ontslag-burgemeester-2023000716.pdf
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9 30-3-2023 Jaarverslag 2022 en Jaarplan 2023 Rekenkamercommissie 

Bloemendaal (2023000717) 

 

10 30-3-2023 Persbericht 'Gemeenten in Kennemerland presenteren plan 

met mogelijke AZC-locaties aan provincie' (2023000718) 

 

11 30-3-2023 Aanbiedingsbrief jaarstukken 2023 GR Bereikbaarheid ZKL 

(2023000719) 

A11a Ontwerp-Jaarverslag 

GR Bereikbaarheid ZKL 

2022 (2023000720) 

A11b Ontwerp-Jaarplan GR 

bereikbaarheid ZKL 2024 

(2023000721) 

A11c 

Achtergrondinformatie GR 

Bereikbaarheid 

(2023000722) 

12 4-4-2023 Beg. brief van Stichting Ons Bloemendaal inzake concept 

regioplan opvang asiel Kennemerland (2023000727) ) in te zien 

na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2023000728) 

 

A12b Brief uit 2020 van 

Ons Bloemendaal inzake 

plan van aanpak 

spoedhuisvesting 

statushouders 

(2023000729) 

13 4-4-2023 Brief van De Goede Zaak inzake een menswaardig sociaal 

minimum voor de BES-eilanden (2023000730) in te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2023000731) 

 

14 4-4-2023 Brief van Tuinders inzake huisvesting asielzoekers WR1 

(2023000733) in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2023000734) 

 

15 4-4-2023 Brief van inwoner inzake asielopvang Sparrenlaan (2023000735) 

in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2023000736) 

 

16 5-4-2023 Brief inwoner inzake Binnenweg 27 (2023000739), in te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2023000740) 

A16b Bijlage 1 bij brief 

(2023000741) 

A16c Bijlage 2 bij brief 

(2023000742) 

17 5-4-2023 Brief inwoonster inzake opvang asielzoekers Sparrenlaan 

(2023000743), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2023000744) 

 

18 5-4-2023 Brief inwoonster inzake AZC Sparrenlaan (2023000746), in te 

zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2023000747) 

 

19 5-4-2023 Brief inwoonster inzake bezwaar tegen locatie opvang 

asielzoekers (2023000748), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2023000749) 

 

20 5-4-2023 Brief inwoner inzake bezwaar tegen plan opvang asielzoekers 

(2023000750), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. 

Geanonimiseerde versie: (2023000752) 

 

21 5-4-2023 Brief inwoner inzake geluidsoverlast spoorlijn Haarlem-

Zandvoort (2023000753), in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2023000754) 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9-Jaarverslag-2022-en-Jaarplan-2023-Rekenkamercommissie-Bloemendaal-2023000717.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A10-Persbericht-Gemeenten-in-Kennemerland-presenteren-plan-met-mogelijke-AZC-locaties-aan-2023000718.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11-Aanbiedingsbrief-jaarstukken-2023-GR-Bereikbaarheid-ZKL-2023000719.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11a-Ontwerp-Jaarverslag-GR-Bereikbaarheid-ZKL-2022-2023000720.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11b-Ontwerp-Jaarplan-GR-bereikbaarheid-ZKL-2024-2023000721.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11c-Achtergrondinformatie-GR-Bereikbaarheid-2023000722.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12a-Beg-brief-van-Stichting-Ons-Bloemendaal-inzake-concept-regioplan-opvang-asiel-Kenne-2023000728.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A12b-Brief-uit-2020-van-Ons-Bloemendaal-inzake-plan-van-aanpak-spoedhuisvesting-statushoud-2023000729.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A13a-Brief-van-De-Goede-Zaak-inzake-een-menswaardig-sociaal-minimum-voor-de-BES-eilanden-2023000731.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A14a-Brief-van-Tuinders-inzake-huisvesting-asielzoekers-WR1-2023000734.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A15a-Brief-van-inwoner-inzake-asielopvang-Sparrenlaan-2023000736.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16a-Brief-inwoner-inzake-Binnenweg-27-geanonimiseerd-2023000740.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16b-Bijlage-1-bij-brief-2023000741.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A16c-Bijlage-2-bij-brief-2023000742.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A17a-Brief-inwoonster-inzake-opvang-asielzoekers-Sparrenlaan-geanonimiseerd-2023000744.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A18a-Brief-inwoonster-inzake-AZC-Sparrenlaan-geanonimiseerd-2023000747.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A19a-Brief-inwoonster-inzake-bezwaar-tegen-locatie-opvang-asielzoekers-2023000749.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A20a-Brief-inwoner-inzake-bezwaar-tegen-plan-opvang-asielzoekers-geanonimiseerd-2023000752.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A21a-Brief-inwoner-inzake-geluidsoverlast-spoorlijn-Haarlem-Zandvoort-geanonimiseerd-2023000754.pdf
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22 5-4-2023 Brief inwoner inzake Sparrenlaan 9 (2023000755), in te zien na 

inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2023000756) 

 

23 5-4-2023 Aanbiedingsbrief jaarstukken VRK (2023000757) A23a Ontwerp Jaarverslag 

2022 VRK (2023000758) 

A23b Ontwerp 

Programmabegroting 2024-

2027 VRK (2023000759) 

24 7-4-2023 Brief huurder seizoenplaats Camping De Lakens inzake 

toeristenbelasting 2023 (2023000764) in te zien na inlog, bevat 

persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2023000765) 

 

25 7-4-2023 Brief van de MRA inzake aangepaste Termijnagenda en nota 

van beantwoording (2023000766) 

 

A25a MRA Termijnagenda 

2023 (2023000767) 

A25b MRA nota van 

beantwoording 

termijnagenda 2023 

(2023000768) 

A25c MRA jaarplanning 

vergaderingen 2023 

(2023000769) 

26 11-4-2023 Brief van inwoner inzake voornemen huisvesten van 

asielzoekers in de Sparrenlaan (2023000770) in te zien na inlog, 

bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2023000771) 

 

27 11-4-2023 Brief van inwoner inzake bezwaar plan asielzoekers in St. 

Antoniuskerk Aerdenhout (2023000772) in te zien na inlog, 

bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: 

(2023000773) 

 

28 13-4-2023 Aanbiedingsbrief presentaties radenbijeenkomst van 29 maart 

2023 (2023000774) 

A28a Presentatie 

Energietransitie pMIEK-

Taskforce (2023000775) 

A28b Presentatie 

Provinciaal Programma 

Landelijk Gebied 

(2023000776) 

A28c Presentatie OV 

concessies bussen 

(2023000777) 

A28d Presentatie 

Veiligheidsregio 

Kennemerland en WGR 

(2023000778) 

A28e Presentatie OV 

toekomst HOV in de regio 

(2023000782) 

A28f Presentatie Wet 

Gemeenschappelijke 

Regelingen (2023000783) 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A22a-Brief-inwoner-inzake-Sparrenlaan-9-geanonimiseerd-2023000756.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A23-Aanbiedingsbrief-jaarstukken-VRK-2023000757.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A23a-Ontwerp-Jaarverslag-2022-VRK-2023000758.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A23b-Ontwerp-Programmabegroting-2024-2027-VRK-2023000759.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A24a-Brief-huurder-seizoenplaats-Camping-De-Lakens-inzake-toeristenbelasting-2023-geanonim-2023000765.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A25-Brief-van-de-MRA-inzake-aangepaste-Termijnagenda-en-nota-van-beantwoording-2023000766.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A25a-MRA-Termijnagenda-2023-2023000767.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A25b-MRA-nota-van-beantwoording-termijnagenda-2023-2023000768.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A25c-MRA-jaarplanning-vergaderingen-2023-2023000769.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A26a-Brief-van-inwoner-inzake-voornemen-huisvesten-van-asielzoekers-in-de-Sparrenlaan-gean-2023000771.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A26a-Brief-van-inwoner-inzake-voornemen-huisvesten-van-asielzoekers-in-de-Sparrenlaan-gean-2023000771.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A28-Aanbiedingsbrief-presentaties-radenbijeenkomst-van-29-maart-2023-2023000774.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A28a-Presentatie-Energietransitie-pMIEK-Taskforce-2023000775.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A28b-Presentatie-Provinciaal-Programma-Landelijk-Gebied-2023000776.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A28c-Presentatie-OV-concessies-bussen-2023000777.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A28d-Presentatie-Veiligheidsregio-Kennemerland-en-WGR-2023000778.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A28e-Presentatie-OV-toekomst-HOV-in-de-regio-2023000782.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A28f-Wgr-Presentatie-Wet-Gemeenschappelijke-Regelingen-2023000783.pdf
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29 13-4-2023 Brief van Zuid-Kennemerland inzake Project Bereikbaarheid 

Kust - GR Bereikbaarheid (2023000779) 

 

30 13-4-2023 Brief inzake AZC grens Heemstede – Bennebroek (2023000780) 

in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde 

versie: (2023000781) 

 

31  20-4-2023 Brief van provincie Noord-Holland inzake aantal sollicitanten 

burgemeestersvacature (2023000789) 

 

32 20-4-2023 Personeel Bloemendaal (2023000792) 

Geplaatst op verzoek van ZB tbv de zogenaamde 

kerntakendiscussie 

 

  B Externe stukken aan de Raad - in handen stellen van 

het College voor afhandeling 

Deze externe stukken worden zonodig geanonimiseerd en 

openbaar geplaatst. Als er een reactie nodig is vanuit het 

College, worden brieven hier geplaatst. 

 

    

  C Brieven van het College aan de Raad – de Collegebrieven 

De brieven van het College aan de Raad zijn openbaar. 

 

1 16-3-2023 Beantwoording art 36 vragen D66 inzake Fietspad Kattendel 

(2023000468) 

 

2 16-3-2023 Speelplan voor Overveen (2023000464) C2a Speelplan voor 

Overveen (2023000462) 

3 16-3-2023 Financiële situatie jeugdhulpaanbieder Levvel ZKIJ 

(2023000470) 

 

4 24-3-2023 Klanttevredenheidsonderzoek IASZ 2022 (2023000482)  

5 24-3-2023 Eindstand energietoeslag 2022 en vooruitblik energietoeslag 

2023 (2023000481) 

 

6 24-3-2023 Aanbiedingsbrief Jaarplan 2023 IASZ (2023000480) C6a Jaarplan 2023 

Intergemeentelijke 

Afdeling Sociale Zaken 

(IASZ) (2023000483) 

7 24-3-2023 Beeldvormende avond concept regioplan opvang asiel 

(2023000458) 

 

8 30-3-2023 Ontwerpbestemmingsplan Elswoutlaan 4 (2023000090)  

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A29-Brief-van-Zuid-Kennemerland-inzake-Project-Bereikbaarheid-Kust-GR-Bereikbaarheid-2023000779.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A30a-Brief-inzake-AZC-grens-Heemstede-Bennebroek-geanonimiseerd-2023000781.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A31-brief-van-provincie-Noord-Holland-inzake-aantal-sollicitaten-burgemeestersvacature-2023000789.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A32-Personeel-Bloemendaal-2023000792.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Beantwoording-vragen-Fractie-D66-A-Jeltes-Fietspad-Kattendel-2023000468.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Speelplan-voor-Overveen-2023000464.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2a-Speelplan-voor-Overveen-2023000462.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3-Financiele-situatie-jeugdhulpaanbieder-Levvel-ZKIJ-2023000470.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4-Klanttevredenheidsonderzoek-IASZ-2022-2023000482.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5-Eindstand-energietoeslag-2022-en-vooruitblik-energietoeslag-2023-2023000481.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6-Aanbiedingsbrief-Jaarplan-2023-IASZ-2023000480.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6a-Jaarplan-2023-Intergemeentelijke-Afdeling-Sociale-Zaken-IASZ-2023000483.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7-Beeldvormende-avond-concept-regioplan-opvang-asiel-2023000458.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8-Ontwerpbestemmingsplan-Elswoutlaan-4-2023000090.pdf


Registratienummer: 2023000651 

 

 

5 

9 30-3-2023 Energielabel C plicht voor kantoren (2023000092)  

10 30-3-2023 Bestemming Maatschappelijk (2023000136)  

11 5-4-2023 Brief inzake bezwaren tegen vaststelling Verordening op heffing 

en invordering toeristenbelasting (2023000508) 

Bijlagen: bezwaren en 

beslissingen zoals vermeld 

onder agendapunt 

Raadsvoorstel afhandeling 

bezwaarschriften 

toeristenbelasting, in te 

zien na inlog. 

12 5-4-2023 Informatie met betrekking tot onderwijshuisvesting 

(2023000109) 

 

13 5-4-2023 VTH-beleid omgevingstaken 2023-2026 (2023000108) C13a VTH-beleid 2023-

2026 (2023000141) 

14 5-4-2023 Gunning werkzaamheden wijkonderhoud (2023000163)  

15 5-4-2023 Programmakosten Opgave Huisvesting Statushouders, 

Asielzoekers en Vluchtelingen (2023000164) 

 

16 13-4-2023 Verkeersveiligheid op de Zeeweg (2023000128)  

  D Brieven van het college ter beantwoording van vragen uit de 

Raad 

Het betreft hier Collegebrieven die ingaan op een specifieke 

vraag/ vragen vanuit de raad. 

 

1 14-4-2023 Beantwoording vervolg art. 36 RvO vragen ZB inzake 

onafhankelijke burgemeester (2023000507) 

 

2 14-4-2023 Beantwoording art. 36 RvO (vervolg)vraag ZB inzake halalhapjes 

(2023000509) 

 

  E Brieven College met een vertrouwelijk karakter 

Als er vertrouwelijke informatie in een Collegebrief is 

opgenomen, wordt een brief als dusdanig door het College 

gekenmerkt en wordt de brief hier geplaatst. Deze brieven zijn 

na inlog in te zien door raadsleden. 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C9-Energielabel-C-plicht-voor-kantoren-2023000092.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10-Bestemming-Maatschappelijk-2023000136.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11-Brief-inzake-bezwaren-tegen-vaststelling-Verordening-op-heffing-en-invordering-toerist-2023000508.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen/2023/6-april/20:00/Afhandeling-bezwaarschriften-toeristenbelasting
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Informatie-met-betrekking-tot-onderwijshuisvesting-2023000109.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13-VTH-beleid-omgevingstaken-2023-2026-2023000108.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13a-VTH-beleid-2023-2026-2023000141.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14-Gunning-werkzaamheden-wijkonderhoud-2023000163.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Programmakosten-Opgave-Huisvesting-Statushouders-Asielzoekers-en-Vluchtelingen-2023000164.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C16-Verkeersveiligheid-op-de-Zeeweg-2023000128.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D1-Beantwoording-vervolg-art-36-RvO-vragen-ZB-inzake-onafhankelijke-burgemeester-2023000507.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D2-Beantwoording-art-36-RvO-vervolg-vraag-ZB-inzake-halalhapjes-2023000509.pdf
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