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1 - Opening en vaststellen agenda 

Cees opent om 20.00 de vergadering, heet iedereen welkom met name onze wethouder Eva de 
Raadt. Als eerste wordt een introductie rondje gedaan, zodat Eva weet wie er van welke wijkraad aan 
tafel zit. Cees legt de doelstelling uit van het WBO. De agenda wordt vastgesteld, punt 5 komt te 
vervallen aangezien Maarten Wiedemeijer van het PvdA niet aanwezig kon zijn i.v.m. een leden 
vergadering. In plaats daarvan is er ruimte om het coalitie akkoord met Eva te bespreken.  

2 - Vaststellen verslag 23-03-2022 en openstaande actiepunten 

Verslag van de vergadering van 23 maart wordt vastgesteld met dank aan notulist Marielle Vos. 

N.a.v. pagina 2 - de presentatie over het groenplan de vorige keer vraagt Cees aan Eva of er al een 
beslissing genomen is welke route van het Groenplan gedaan zal gaan worden. Eva geeft aan dat er 
nog geen keuze gemaakt is. In september komt het wederom in de commissie en zal een beslissing 
genomen gaan worden, de duurste optie zal wellicht niet opportuun zijn. 

N.a.v. pagina 3 – Dock presentatie, vraagt Cees wie de aanbesteding nu gekregen heeft. Marielle 
geeft aan dat Marcel dezelfde dag een mail gestuurd heeft dat zij de aanbesteding gekregen hebben 
met hun consortium, maar dat er geen overzicht van aandachtspunten is. Ernst heeft gehoord dat dit 
consortium bestaat uit Jong Haarlem, Haarlem Effect en Street Corner Work. Rizgar geeft aan dat 
Jong Haarlem en Street Corner Work out reached werken, dus naar de plekken gaan waar veel 
jongeren rondhangen en met ze in gesprek gaan. Ernst geeft aan dat er bij het Zaanenpark ook last 
van hangjongeren en dealen is, maar daarover niets gehoord heeft. Cees geeft aan dat Street Corner 
Work in het verleden bij de skate baan wel veel geweest is, maar dat er niet altijd het gewenste 
effect was voor de buurt, het trok ook jongeren uit andere buurten aan, waardoor er meer overlast 
ontstond, Afgesproken wordt dat Marielle Marcel Smeenk uitnodigt voor een volgende WBO 
vergadering, zodat concreet nu de nieuwe acties en plannen voor de komende jaren besproken 
kunnen gaan worden. 



Mariëlle bespreekt nog de openstaande actiepunten.  

• Presentatie Energie transitie in Ramplaankwartier – Staat nu voor november ingepland 

• Hilde Prins – Staat nu voor september ingepland 

• Presentatie NO2 luchtmetingen en tussenstand – Staat voor november ingepland  

• Overige actiepunten zijn gesloten 

 

3 – Vragen aan wethouder Eva de Raadt 

Vluchtelingenboten: Cees geeft aan dat hij met Burgemeester Wienen hierover gesproken heeft en 
dat hem is toegezegd een laatste status te horen vandaag van hem of via Eva, mede omdat er nu ook 
sprake is dat een braakliggend terrein (Sonneborn terrein) tegenover de boten gebruikt gaat worden 
als opvangplek. Eva geeft aan niet door de Burgemeester geïnformeerd te zijn, zij kan wel bevestigen 
dit het geval is. Er komen daar 120 jonge vrouwen met hun kinderen. De gemeente maakt nu een 
plan daarvoor, daarna zullen de omwonenden en de wijkraad geïnformeerd gaan worden. Rizgar 
geeft aan dat de boot nu sinds 3 weken voor 1/3 bezet is met oudere vrouwen en kinderen. Vanuit 
de gemeente wordt dagbesteding georganiseerd, de helft van de vrouwen heeft al een baan. Vanuit 
de Emanuelkerk worden taallessen gegeven in Nederlands en Engels, de Indische Buurt is nauw 
betrokken en er is een werk coach van het UWV met tolk naar de boot geweest, waardoor er snel 
matches gemaakt konden worden. Er is goed contact met de wijkagent en er men houdt het goed in 
de gaten dat er geen sprake is van vrouwenhandel. Regionaal wordt de selectie gemaakt wie waar 
geplaatst gaat worden. Afgelopen zaterdag zijn er workshops gegeven. Het Leger des Heils, de 
maatschappelijk werker zijn nauw betrokken bij de gang van zaken en een fietshandel heeft fietsen 
beschikbaar gesteld. Cees vraagt wat nu de termijn van opvang is, Burgemeester Wienen heeft 
aangegeven dat het 1 ½ jaar zou zijn en dat er 3 schepen zouden komen. Rizgar geeft aan dat de 
termijn niet in te schatten is. Er wordt gekeken naar de behoefte, de boot is nog niet vol. Er is een 
groot draagvlak om de Oekraïners op te vangen, dat gebeurt op twee manieren: 

1) Vanuit de gemeente 
2) Privé bij mensen thuis 
Het is afwachten hoe dit zich ontwikkeld. 
 
Rizgar is bereid het WBO in contact te brengen met de begeleidende organisatie van de boot 
om met elkaar gedachten te wisselen en informatie te delen hoe deze groep mensen 
betrokken kan worden in de informele netwerken en daarmee participeren, indien daar 
behoefte aan bestaat. Marielle en Cees zullen hierop later terugkomen zodra er meer 
concreet is. 

Stadsmakers en wijkraden: Cees geeft aan dat in het coalitie akkoord een omvorming van wijkraden 
naar wijkplatform wordt aangegeven, waarbij burgers, ondernemers en instellingen hun mening 
kunnen geven maar hun advies niet bindend is. Waarom wordt deze richting gekozen ? 

Eva geeft aan dat de Wijkraden 50 jaar geleden zijn ontstaan, maar dat het nu tijd is voor 
verandering, mede ook doordat er veel wijken zijn die geen wijkraden meer hebben. Daarbij wordt 
gekozen voor een wijkbudget, het plan moet nog volledig uitgewerkt worden. Rob geeft aan dat bij 
de vorige wijkraden conferenties hierover ook al diverse keren gesproken is. Eva geeft aan dat deze 
input ook zeker meegenomen zal gaan worden. 

Ernst geeft aan bij het eerste Stadsmakers Congres geweest te zijn, iedere ZZP’er of vrijwilliger kan 
zich Stadsmaker noemen. Het congres was inspirerend, sprankelend en vol met ideeën, maar geen 
structuur en budgetten. De wijkraden werden ook totaal niet genoemd, hetgeen hij opvallend vond. 
Er was een workshop over Participatie en er zijn veel ideeën opgehaald die in de Startnotitie van 



Participatie opgenomen gaan worden. Rob geeft aan dat er m.b.t. het Wijkraden Manifest nog 
gewacht wordt op een gesprek met de Burgemeester voordat men verder kan gaan. 

Cees geeft aan dat er goed gekeken moet worden dat het breed gedragen wordt door de bewoners, 
anders gaan er verschillende belangen spelen en komt men er niet uit. Bv Posthuis & Indische Buurt 
Noord tuin zijn goede voorbeelden waarbij dit van toepassing is. Hans geeft aan dat zij heel veel 
contacten onderhouden met de bedrijven in hun wijk. Inge geeft aan dat er eerst gewacht moet 
worden op een uitgewerkt plan voordat het WBO en de wijkraden hiervan wat kunnen vinden. Ria is 
van mening dat elke wijk anders is en andere belangen heeft, waardoor maatwerk van groot belang 
is. Arnold is niet voor wijkplatforms, er is al een nieuwe verordening van wijkraden en Nieuwe 
Democratie. Martin geeft aan dat bij hun wijk er verschillende projecten lopen zoals Skaeve Huse en 
herinrichting van wegen, die lopen uitstekend wat betreft participatie. Andere projecten lopen niet 
goed doordat er veel wisselingen in het ambtenarenapparaat zijn, waardoor kennis en ervaring 
verloren gaat. De Wijkraad Dietsveld – Vogelbuurt kiest voor belangenbehartiging en wil geen 
budgetten beheren.  

Paul begrijpt dit plan wel voor de wijken die geen wijkraden hebben, maar niet voor de wijken die 
een wijkraad hebben. Het feit dat de wijkraden 50 jaar geleden zijn gestart zegt verder niets. Hij is 
het meeste bang waar en hoe de eind verantwoordelijkheid komt te liggen en de juridische 
aansprakelijkheid is ook onduidelijk. 

Eva geeft aan dat er gewacht moet worden op het plan, zij gaat er vanuit dat de wijkraden hierbij 
nauw betrokken worden. 

Woonwagens – Cees geeft aan dat het WBO een presentatie gekregen in februari door Bart Kessels, 
toen bleek dat de gemeente al anderhalf jaar bezig was met de woonwagen bewoners om een plan 
te maken, maar dat de wijkraden niet betrokken waren geweest hierbij.  Op de vraag welke locaties 
bekeken werden, kon geen antwoord gegeven worden, omdat het eerst bij de raad besproken moest 
worden. Tot op heden is het WBO niet geïnformeerd door de ambtenaar en er is geen sprake 
geweest van participatie! Marielle was toevallig bij de commissie Ontwikkeling vergadering, waarbij 
dit punt besproken werd. Zij heeft toen de locaties bekeken en de stukken doorgestuurd naar het 
WBO. Zij kwam er achter dat het Zaanenpark ook als serieuze locatie vermeld stond. Dat kan 
helemaal niet want in 1923 is al juridisch besloten dat het een stadpark moest blijven, een 
ambtenaar heeft dus niet goed naar deze historische zaak gekeken.  Zij verzoekt derhalve Eva om het 
Zaanenpark van de lijst af te laten halen, zodat er in de toekomst geen problemen hiermee kunnen 
ontstaan. Ria geeft aan 3 maanden geleden de ambtenaar al gesproken te hebben, zij zou ook 
geïnformeerd worden, hetgeen niet het geval is geweest.  

Afgesproken wordt dat Eva het signaal door zal geven 

Stadionplein: Cees vraagt aan Eva of zij de laatste stand van zaken kan geven. Eva geeft aan dit niet 
te weten. Dit bevreemd Ernst, mede omdat zij de wethouder van Haarlem Noord is. Eva geeft aan dat 
er maar 5 wethouders zijn en ieder zijn eigen portefeuille heeft. Ernst geeft derhalve de laatste status 
aan het WBO door, de ontwikkelzones zijn in de vertraging gegaan, de focus ligt vooral op Haarlem 
Zuid en Schalkwijk,. In oktober is de startnotitie gemaakt, deze is in december goedgekeurd, waarbij 
de wijkraden hebben gevraagd om betrokkenheid bij dit project. Er is een extern bureau die de 
participatie gaat vorm geven en er zijn inmiddels klankbord sessies gehouden, waarbij scholen, sport, 
zorg en supermarkt organisaties ook betrokken werden. Er zijn nu 3 sessies geweest waarbij het 
opvalt dat er geen regie en beslissingen genomen worden. Eva geeft aan dat deze zaken pas veel 
later uitgewerkt worden. Er komt altijd eerst een Startnotitie, dan Programma van Eisen, dan 
Participatie, dan wettelijke inspraak en dan pas het definitieve ontwerp. Dit kan dus jaren duren. 

Hans geeft aan dat er een Startnotitie is gemaakt van de Turnhal, waarbij aangegeven wordt dat men 
in januari gaat bouwen, Het zelfde geldt voor de snelfiets paden, welke in 2024 gerealiseerd moeten 



zijn, hoe rijmt dat dan met een meer jaren plan? Eva erkent dat er onrealistische termijnen 
gehanteerd worden, dat heeft ook te maken met het feit dat er een wens is dit binnen het politieke 
termijn af te ronden. Cees geeft aan dat ook de impact van stikstof op deze projecten nog onbekend 
is. Afgesproken wordt dat Eva zal doorgeven dat de klankbordgroep een concrete update wilt krijgen. 

 

Helene Swarthstraat: Ria heeft een rapport bij zich van de bewonersvereniging (deze zal bij de 
definitieve notulen meegestuurd worden). Eergisteren is een tweede gesprek geweest met Ymere, 
waarbij Ernst (Planetenwijk) aanwezig was, Ria was geïnformeerd door de bewonersvereniging, 
omdat deze straat op de grens ligt van beide wijkraden. Dit signaal is al maanden geleden afgegeven 
en er gebeurt niets, Ymere belooft van alles en handhaving en de wijkagent doen er ook niets mee. 
De panden zijn niet brandveilig, ze zijn niet geïsoleerd en tochten, terwijl ze wel een label B hebben 
gekregen, er is veel last van schimmelvorming en heel veel overlast van drugsdealers, waardoor 
bewoners bedreigd worden en hun huis niet meer uit durven. Ymere moet een beslissing nemen om 
te renoveren of te slopen en nieuwbouw te gaan doen, maar stellen deze beslissing steeds uit. Ria 
vraagt of de gemeente hierop niet hardere actie kan ondernemen. Eva geeft aan dit via Rizgar te 
laten lopen, er schijnt ook zo’n situatie in Delftwijk te zijn geweest die opgelost is. 

Afgesproken wordt dat Rizgar samen met Ria en Ernst overleg zal hebben om een plan van aanpak te 
maken. Laatste info, de gesprekken zullen in september worden voortgezet. 

5 – Mededelingen Gemeente (Rizgar) 

• Wijkaanpak Delftwijk - In Delftwijk is nu een wijkaanpak opgestart, sinds 3 weken wordt het 
project “Bakkie in de buurt” gedaan, waarbij ze met collega’s van Dock de buurt in gaan en 
gesprekken voeren.  Het geeft veel inzicht in de problematiek. Hiermee worden prioriteiten 
samen et de bewoners opgesteld en een sociaal plan van aanpak gemaakt. Ernst vraagt hoe 
dat besloten is en waarom daar. Rizgar geeft aan dat er een data analyse is gemaakt waarbij 
gebleken is dat 49% van de sociale vragen vanuit dit gebied met 5000 bewoner komen, 
vandaar deze aanpak.  

• Skaeve Huse ontwikkeling – een tweede participatie gesprek is geweest en een bezoek op 
de locatie, waarbij alle partijen die belangrijk zijn aanwezig waren. Er zijn twee speerpunten, 
teweten de renovatie van de boerderij en veiligheid & beheers afspraken. Martin geeft aan 
dat het een unieke groep is, waarbij iedereen tegen is maar wel bereidt zijn te kijken naar de 
mogelijkheden. 

• Posthuis Zaanenpark – Rizgar geeft aan dat het Posthuis 2 jaar geleden verbrand is en dat 
Stichting Posthuis een “Right to Challenge” met de gemeente aangegaan is om het gebouw 
“met de buurt en door de buurt” te herbouwen. Het pand wordt iets groter en een totaal 
verduurzaamde versie. Marielle legt uit dat het plan unaniem door de Commissie 
Ontwikkeling is aangenomen en nu als hamerstuk naar de Raad van 30 juni gaat, daarna 
kunnen de vergunningen aangevraagd gaan worden, een unieke challenge dus. 

• Vergroening versteende Indische Buurt Noord – er vinden goede gesprekken plaats over een 
mooie ambitie om de wijk meer te vergroenen. Er wordt nu gekeken of er meer ruimte is in 
de onderhoudsopdracht om dit hierin op te nemen en het ziet er naar uit dat dit gaat lukken. 
De bewoners en de woning coöperaties beslissen hierover. Indien er een akkoord komt is dat 
een basis voor een wijkcontract, waarbij er 15000 euro beschikbaar komt. Marielle vraagt of 
het plein hiermee ook aangepast moet worden, of dat er een apart budget daarvoor 
beschikbaar zal komen. Rizgar bevestigt dat dit het geval is. Marijke geeft aan dat er ook 
nieuwe speeltoestellen gewenst zijn, maar dat de oude nog niet afgeschreven zijn en het een 
aparte afdeling betreft die hierover gaat. Rizgar geeft aan dat de Indische Buurt veel hitte 
plekken heeft, waardoor actie ondernemen noodzakelijk is. Ria geeft aan dat zij het 
Plesmanplein ook willen vergroenen en vraagt of zij het plan en budgetaanvraag naar Rizgar 



kunnen sturen. Rizgar geeft aan dit via de website www.haarlem.nl/groen ingediend moet 
worden, hier staan alle subsidie mogelijkheden met een max van 3000 euro per project.  

• Honkbal week – Hans geeft aan dat er een vergadering geweest met de gemeente op 30 
mei, daarvan is het verslag nog steeds niet verstuurd, terwijl over twee weken de 
Honkbalweek al begint en de bewoners nog niet geïnformeerd zijn! Hoe kan dit nu? Ria geeft 
aan dat er vandaag wel de borden geplaatst zijn maar ook zij niet geïnformeerd is en dit 3 
weken geleden al aangegeven heeft in Pleio. Marielle heeft dezelfde beleving. Afgesproken 
wordt dat Rizgar hierop actie gaat ondernemen. 

7 – Mededelingen wijkraden 

• Kaart hoofd en snel fietsroutes - Dick vraagt waar een kaart met hoofd en snel fietsroutes te 
vinden is. Rizgar geeft aan dat dit in Pleio bij de projecten te vinden is, maar dat is niet het 
geval er staan alleen stukjes per project in en niet een complete kaart, daarbij is Pleio niet 
voor iedereen toegankelijk, dit zou op de website van de gemeente moeten staan. 
Afgesproken wordt dat Rizgar contact opneemt met de communicatie adviseur om een 
oplossing te zoeken hiervoor.  

• Opening Schoterbos - Ria geeft aan dat Schoterbos op 15 juli formeel wordt geopend, ze zijn 
er 12 jaar mee bezig geweest en tevreden dat het afgerond is. 

• Turnhall Krim – Hans geeft aan dat er 6 miljoen vrijgemaakt is hiervoor en dat er een rapport 
gemaakt is om te onderzoeken hoeveel parkeerplekken er benodigd zijn, het is nu al bekend 
dat er veel meer plekken nodig zijn dan aangenomen. Hoe dit opgelost wordt is onbekend. 

• Doorfiets route Haarlem/Santpoort – Hans geeft aan dat Haarlem een doorfietsroute wil 
maken naar Santpoort door de Krim, maar Santpoort heeft al aangegeven niet mee te willen 
werken, dus plan mislukt nu al. Zij hebben allerlei verbeteringen aangedragen maar die 
worden niet mee genomen door de gemeente. 

• Coalitie akkoord m.b.t. sociale woningen – Hans heeft gezien dat in het coalitie akkoord 
voor de Krim niet 40 of 50% sociale woningen ingepland zijn, maar 100% sociale woningbouw 
en dit als actiepunt gedefinieerd staat, heel apart. 

• Wijkfeest Indische Buurt Noord – Inge geeft aan dat er een wijkfeest is geweest die erg leuk 
was en druk bezocht werd. Scouting, Leger des Heils en zelfs een verloskundige praktijk 
hebben meegewerkt. Er was een historische wandeling door de buurt, hiervoor hadden ze de 
Vereniging Historisch Schoten ingehuurd, een aanrader! 

• “BuitenBeter app”- Ernst geeft aan deze app gebruikt te hebben en hierover zeer tevreden 
was, aangezien het probleem direct opgelost werd. Rizgar is de projectleider om het 
meldingen systeem, te verbeteren, Marielle en Ria hebben hieraan meegewerkt. Het is de 
bedoeling dat er een nieuwe app komt die net zo gebruikersvriendelijk is en automatisch 
alles in het systeem van de gemeente upload, nu moet alles met de hand overgezet worden. 

• Jaarvergadering Spaarndam – Paul geeft aan dat zij een dorpsraad hebben gehouden, 
waarbij er via de live stream 150 mensen meegekeken hebben, dat was zeer positief. 

• Skaeve Huse – Martin geeft aan dat er in de wijk veel angst was over dit project, maar dat 
Wijkraad Vondelkwartier dit goed opgepakt heeft, er wordt nu op een positieve manier naar 
een oplossing gezocht. 

• Herinrichting Spaarndamseweg – Martin geeft aan dat dit voor 2024 op de planning staat.   
Bij de woonboten zullende bomen behouden blijven, met de gemeente is afgesproken dat er 
een pad door het gras gaat komen, dit moet nog wel goed gekeurd worden, maar er wordt 
op een prettige manier samengewerkt. 

• Contact met gemeente ambtenaren – Martin wil graag een goede samenwerking met de 
ambtenaren, maar ervaart dat er veel wisselingen van de wacht zijn en kennis niet 
overgedragen wordt. Rizgar  geeft aan dat hij voor de wijkraden het aanspreekpunt is dus als 
er zaken spelen dan graag hem informeren, dan kan hij bekijken hoe het opgelost kan gaan 

http://www.haarlem.nl/groen


worden. Rob vraagt of er wel een goede dossier vorming plaatsvindt. Rizgar geeft aan dat 
Pleio hiervoor bedoelt is. 

• Jaarvergadering Patrimonium buurt – Arnold geeft aan dat er eindelijk na de Coronaperiode 
weer een jaarvergadering georganiseerd kon worden, daarbij is hij weer verkozen als 
voorzitter. 

• Spaarneboog – Arnold geeft aan dat Hoorne Vastgoed de sloop van Spaarneboog van de 
hand gewezen heeft omdat de risico’s te groot zijn, na de zomer wordt er meer bekend. 

• Vondelkwartier - was niet aanwezig. 
 
8 – Rondvraag 

• Rizgar geeft aan heel blij te zijn met de oplossing voor de lekkage van de Stuyvesant tunnel 
en bedankt Rob & Hans hiervoor. Was een goedkope en snelle oplossing. 

• Rizgar geeft aan dat het bestuur van Delftwijk gaat stoppen, er zijn wel twee nieuwe aspirant 
leden, maar ze zoeken nog een secretaris, indien iemand kennissen uit Delftwijk kent die dat 
ambiëren, dan hoort Rizgar het graag. 

• Hans geeft aan dat er 3 maanden geleden,  30 km borden geplaatst zijn. De Krim is nu voor 
95% 30 km gebied, er waren 4 borden nodig waarvan er 3 verkeerd geplaatst zijn. De project 
manager woont in Zuid Limburg en is eindelijk een keer over gekomen, maar probleem is nog 
steeds niet opgelost. Afgesproken wordt dat Rizgar actie zal ondernemen door een mail te 
sturen naar deze project manager en Hans op de copy zetten. 

• Arnold wenst Eva veel succes in de nieuwe coalitie, de rest beaamd dat. 

• Rob geeft aan dat zij ook een tekort aan leden hebben, zij hebben ook twee nieuwe leden die 
in een werkgroep gestart zijn, maar nog niet de volledige wijkraad willen meedraaien. 

• Cees wil graag met de gemeente meedenken en participeren en niet als tegenstander gezien 
worden. 

 

Om 22.00 uur bedankt Cees iedereen voor hun aanwezigheid en wenst ze een mooie zomer periode 
toe. 

 

Volgende WBO vergadering is 28 september om 20 uur ( in Huis Ter Zaanen)  

Overzicht WBO vergaderdata 2022 

26 januari  – overleg met presentaties  
23 februari  – overleg wijkraden onderling 
23 maart – overleg met presentaties  
20 april  – overleg wijkraden onderling 
25 mei   – overleg met presentaties  
22 juni   – overleg wijkraden onderling 
juli & augustus- geen vergaderingen i.v.m. zomervakantie WBO leden 
28 september  – overleg met presentaties  
26 oktober  – geen overleg i.v.m. vakantie Cees 
23 november  – overleg met presentaties  
14 december  – overleg wijkraden onderling 

 

 

 

 

 



Aktielijst Onderwerp Datum Status 

    

Marielle Hilde Prins (Boomridder) is uitgenodigd voor de WBO 
vergadering van 23 november (onder voorbehoud) 

24/11/2021 Pending 

Marielle Ramplaan kwartier energie project uitgenodigd voor november 24/11/2021 Pending 

Marielle Marc is uitgenodigd voor november m.b.t. luchtkwaliteit 
metingen 

23/02/2022 Pending 

Marielle Maarten Wiedemeijer uitnodigen voor WBO vergadering 
september om nieuwe coalitie te bespreken 

22/06/2022 Pending 

Marielle Marcel Smeenk Dock en Haarlem Ontmoet uitnodigen voor een 
WBO vergadering  nu aanbesteding definitief is. 

22/06/2022 Pending 

Marielle Zal contact opnemen met Rizgar, zodra een toelichting van de 
manager van Asielboten door het WBO gewenst is. 

22/06/2022 Pending 

Eva Zal de punten die besproken zijn adresseren binnen de 
gemeente, met name het gebrek aan participatie bij de situatie 
met de woonwagens en de verkeerd aangewezen locatie in het 
Zaanenpark, deze dient van de lijst afgehaald te worden. 

22/06/2022 Pending 

Rizgar Zal samen met Ernst en Ria een plan van aanpak maken voor de 
Helene Swarthstraat 

22/06/2022 Pending 

 
 
 

   

 


