Format acties iWAP deelgemeente Prins Alexander; Wijk:Nesselande

Pijler

Doel

Resultaat

Collegeprioriteiten

Dgm.
Verantw.
prioriteiIntern en
ten/welk
extern
programma.

Betrokkenen

Mijlpalen besluitvorming aangeven
Planning en realisatie
Stand van zaken
jan feb mrt Apr mei
2010
juni 2010

Juli aug
sept 2010

1. Nazorg
traject
Mensen
maken de
stad
Nazorg
traject
SBA wat
betreft
afbouw
thuiskamer

Hollands
Glorie/Ness
egaarde
is wat
betref
leefbaarheid
verbetert
en wat
betreft
buitenruimte
op
hetzelfde
niveau
als de
andere
buurten.
Er is
geen
extra
inzet
meer in
deze
buurt.

€

Okt nov
dec 2010

Aanv.
Doc.
Ja/nee+
nr.

Sociaal
Om de buurt
Hollands Glorie/Nessegaarde
leefbaarder te
maken voor de
bewoners worden
een aantal maatregelen ingezet:
1. Vergroten van
de sociale cohesie door het inzetten van de projecten Thuiskamer
(TIN) en Mensen
maken de stad.
2. Aanpakken van
de buitenruimte
door achterstallig
onderhoud uit te
voeren en door
aanpassingen in
de oorspronkelijke
buitenruimte uit te
voeren
3. Op knappen
van het speelplekje en eventueel
aanleggen van
een nieuw speelplekje.
4. Inzetten op
betere inrichting
van de 30 km
zone door het
aanleggen van
een extraverkeersdrempel en
het plaatsen van

De buurt Hollands Glorie/Nessegaarde leefbaarder
maken voor de bewoners.

De gewenste resultaten worden per maatregel aangegeven:
1. De bewoners maken gebruik van bestaande voorzieningen in de wijk, waar zij
elkaar ontmoeten. Er is een
straatagenda met afspraken
en bewoners spreken elkaar
aan op het naleven van die
afspraken. Bewoners spreken
elkaar meer aan, wanneer zij
ergens problemen mee hebben. Bij de bewoners is minder
behoefte om de deelgemeente
te benaderen met problemen.
De meldingen bij de politie zijn
meer in lijn met de hele wijk.
Er is meer tolerantie tussen de
bewoners onderling wat betreft
leefstijl en wat betreft leeftijdsverschil.

Programma
Binding:
- Sociale
cohesie
impulsen
geven
- meer rotterdammers die
maatschappelijk actief of
betrokken
zijn.

programma
Meedoen
en Samenleven
programma
Schoon
programma
Heel
programma
Ruimte voor
Wonen en
werken

- verkeersveilige buurten,
inrichting
30km zones

2. De buitenruimte in Hollands
Glorie/Nessegaarde heeft het
zelfde kwaliteitsniveau en
onderhoudsniveau als de
andere buurten in Nesselande.
De functionele buitenruimte is
meer afgestemd op de bewoners en de gebruiksintensiteit.
3. Er is voldoende, bereikbare
en gedifferentieerde speelgelegenheid voor alle kinderen in
deze buurt.
Er wordt voldaan aan de
wensen van de raad.
4. Er ligt een extra verkeersdrempel in de Salvador Da-
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Maatregel
1:
Intern
Margot

Maatregel
2, 3 en 4:
Intern Nienke

Wonio,
Woonbron,
SBA, MDA,
Politie, OBR,
Stadstoezicht, Sonor,
GW, dS+V,
Opzoomer
Mee

2. voortzetten
achterstallig onderhoud
buitenruimte.
Monitoren
GW.
Eventueel
uitvoering
bewonersinitiatief
hanging
baskets

Afronding
extra
inzet.

woonbron
20.000.
Deelgemeente:
reguliere
uren
vanuit
SBA en
Sonor +t
15.000
groepsaanpak+
1.000
wijkbudget
100.000
+doeluitke
ring sociaal 2009

subsidietoekenningen
en
opdrachten

Geld uit
stedelijk
project
Mensen
maken de
stad.

3. Voortzetten
werkzaamheden herinrichting
speeltuin(en)
4. Voortzetten
aanleg

1

Format acties iWAP deelgemeente Prins Alexander; Wijk:Nesselande

Pijler

Doel

Resultaat

Collegeprioriteiten

Dgm.
Verantw.
prioriteiIntern en
ten/welk
extern
programma.

Betrokkenen

Mijlpalen besluitvorming aangeven
Planning en realisatie
Stand van zaken
jan feb mrt Apr mei
2010
juni 2010

een verkeerbord

Onderzoeken hoe
het Jeugdnetwerk
in Nesselande is
georganiseerd en
of dit bijsturing
behoeft.

Onderzoek naar
de mogelijkheden
om de openingstijden van de

listraat en er staat een digitakle snelheidsaanduider gedurende een half jaar 2010.

Inzicht krijgen of er een
jeugdnetwerk is dat een
goede ontwikkeling van de
jeugd faciliteert en dat voldoende kansen biedt door
het scheppen van voorwaarden voor 0-23 jarigen op
wijkniveau langs pijlers preventie, zorg en veilig zodat
gesubsidieerde instellingen
activiteiten en waar nodig
oplossingen bij problemen
kunnen bieden voor de jeugd
van 0-23 jaar.

Het wijkteam heeft kennis van
hoe het jeugdnetwerk is georganiseerd en kan indien nodig
regie voeren op het jeugdbeleid

Inzicht in de huidige openingstijden en de specifieke wensen
mbt verruiming en de mogelijkheden bij de bibliotheek om

De openingstijden van de
bibliotheek sluiten beter aan
op de behoefte van de gebruikers of is vaker open

Juli aug
sept 2010

Okt nov
dec 2010

Indien
nodig
gebleken
overzicht
maken
van
verbeterpunten voor
het
jeugdnetwerk
bijvoorbeeld
opvoeden
opgroeiondersteuning;
gedeelde
pedagogische
visie.
Gezamenlijke
speerpunten
jeugdbeleid
2010
benoemen

Concrete
uitvoeringsaspecten
opnemen in
iWAP 2011.

€

Aanv.
Doc.
Ja/nee+
nr.

nieuwe
verkeersdrempel.

Opleiding,
Jeugd

Sociaal:
Opleiding en
binding

Opgroeien
& grootbrengen

Meedoen
en Samenleven
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I: projecthouder
Nico Filon
Contactpersoon wijkteam: margot
E: alle
organisaties
die zich met
jeugd bezig
houden (zie
betrokkenen

Basisscholen
VO scholen
Dienst JOS
SBA
SenR
WMJeugd
MDA
Bijdehand
De Meeuw
Vele anderen
(Coördinatie:
WMJ via
jeugdcoördinator en met
ondersteuning door
procesbegeleider JKZ
van de
Meeuw.)

Inventarisatie van
het huidige jeugdnetwerk

contactpersoon wijkteam: Nicole

Bibliotheekpersoneel en
klanten en
vrijwilligers

Vervolg
inventarisering
behoeften,

onderzoeken of dit
jeugdnetwerk goed
genoeg is
om de
voorwaarden te
kunnen
scheppen
die voor
de ontwikkeling van
de jeugd
in nesselande
positief
beïnvloed

Uitwerking
behoeften
en terugkoppelen

Regulier
R’dams
onderwijsbeleid
en jeugdbeleid

Ingekomen:
24810,
Besluit
DB
2636,
Uitgaand
13099

n.n. b.

Nee

Uiterlijk
oktober
2010 zullen
de wijkteams met
de partners
doelstellingen en
speerpunten op
wijkniveau
formuleren
voor het
jeugdbeleid
in 2011
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Pijler

Doel

Resultaat

Collegeprioriteiten

Dgm.
Verantw.
prioriteiIntern en
ten/welk
extern
programma.

Betrokkenen

Mijlpalen besluitvorming aangeven
Planning en realisatie
Stand van zaken
jan feb mrt Apr mei
2010
juni 2010

bibliotheek te
verruimen

de bibliotheek te bemensen

Aanleggen van
een accommodatie die geschikt is
voor Scouting aan
de Zevenhuizerplas

Realiseren van permanente
locatie voor “natte” scouting in
de deelgemeente

Scouting Nesselande heeft
eind 2010 een definitieve
accommodatie waar de scoutingvereniging optimaal kan
functioneren aan het water

Onderzoeken op
welke wijze deelgemeente meer
kinderopvang
capaciteit kan
stimuleren

Accommodatie vinden voor
kinderopvang en marktpartijen
vinden die kinderopvang willen
aanbieden in Nesselande
(indien uit inventarisatie eind
2009 blijkt dat extra capaciteit
nodig is)

Voldoende kinderopvang
capaciteit die aansluit bij de
vraag

Veilig
Diverse maatreDe verkeersveiligheid in Nesgelen ter bevorde- selande bevorderen
ren van de verkeersveiligheid
(zowel fysiek,
voorlichting,
preventie als
handhaving) zoals
bijv fysieke snelheidsremmende
maatregelen
(drempels versmallingen),
verduidelijking
van verkeerssituaties, aanscherpen
bebording, markeren schoolroutes,
installatie met

Verhogen van het gevoel van
verkeersveiligheid, voorkomen
ongelukken

Binding:
Stimuleren
van sport en
actieve vrijetijdsbesteding
van kinderen
- Meer rotterdammers die
maatschappelijk actief
zijn.

Veilige wijken

Meedoen
en Samenleven

e: stedelijke
bibliotheek
Rotterdam
Contactpersoon wijkteam: margot/erik
e: DS+V en
OBR

mogelijkheden
Scouting
En vrijwilligers

Opgroeien
en groot
brengen

contactper- OBR, dS+V
soon wijkteam: erik
e: bedrijven
die opvang
exploiteren
en gebouwen realiseren

Verkeer en
vervoer

contactpersoon wijkteam: Nienke
E: Politie en
dS+V, GW,
OBR
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GW, OBR,
scholen,
politie, winkeliersverniging, ouderenplatsform

Start
bouwwerk
zaamheden

resultaten
met bewoners
Uitvoering
van de
bouwwerk
zaamheden

Juli aug
sept 2010

afronding
bouwwerkzaamheden

€

Okt nov
dec 2010

Opening
nieuwe
scouting
accommodatie

Aanv.
Doc.
Ja/nee+
nr.

InvesteDB
ringsbijbesluit
drage
nodig
geregeld
via doeluitkering
sociaal
2008/2009

-

inventariseren of
de bedoelde
inrichting
naar
behoren
functioneert my
betrokkenen.
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Format acties iWAP deelgemeente Prins Alexander; Wijk:Nesselande

Pijler

Doel

Resultaat

Collegeprioriteiten

Dgm.
Verantw.
prioriteiIntern en
ten/welk
extern
programma.

Mijlpalen besluitvorming aangeven
Planning en realisatie
Stand van zaken

Betrokkenen

jan feb mrt Apr mei
2010
juni 2010

Juli aug
sept 2010

€

Okt nov
dec 2010

Aanv.
Doc.
Ja/nee+
nr.

snelheidsweergave, snelheidsmetingen en bekeuringsacties

Onderzoeken
waar oorzaak
hoge cijfers vernielingen uit
Analyse vandaan
komen
Na opening winkelcentrum Newport faciliteren
inzet winkelstraatmanager en
opstarten deelname aan project
veilig ondernemen
in Newport (behalen van de certificaten)

Zicht krijgen op oorzaak relatief hoge cijfers vernielingen in
analyse

Randvoorwaarden schappen
scheppen voor
goede sfeer op
het strand door
o.a.

Gebruik van het strand waarbij
rekening wordt gehouden met
de verschillende gebruikers en
omwonenden dmv volgende
subdoelen:

Goede sfeer op het strand
voor jong en oud voor zowel
de gebruikers als omwonenden, via de volgende resultaten

1. Opstellen
duidelijke huisregels voor gebruik
strand, oeverpark
en common green
dmv plaatsen
informatie borden
(fysiek en voor-

Duidelijke infomatievoorziening over huisregels en activiteiten op het strand, Oeverpark en Common Green

Iedereen gedraag zich volgens
de regels

Duidelijkheid over oorzaak
hoge cijfers vernielingen om
dit aan te pakken

Veilige wijken

Borgen van de veiligheid in het Een veilig winkelcentrum dat
nieuwe winkelcentrum regule- de daarvoor geldende certifiren
caten heeft behaald

Veilige wijken Vrije tijd
Aantrekkelijke
wijken voor
jong en oud
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projecthouder Waheeda
taakhouder
wijkteam:nicole
E: Corio

Winkeliersvereniging,
Corio, OBR,

E: Diensten
uit overkoepelend
overleg
Beheerplan
badplaats

Werkgroep
nvt
beheerplan
badplaats
met o.a.
OBR, GW,
ROTEB,
politie Satdstoezicht,
recreatieschap,
wonio,
winkeliers,
watersportver

1. Nienke,
Erik, GW
politie
stadsrtoezicht

Geen
aanhoudingen

Geen
aanhoudingen

Activiteitenprogramma

Activiteitenprogramma

nvt

regulier

Beheerplan
badplaats

€ …. Ten
laste van
jeugdbeleid
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Pijler

Doel

Resultaat

Collegeprioriteiten

Dgm.
Verantw.
prioriteiIntern en
ten/welk
extern
programma.

Betrokkenen

Mijlpalen besluitvorming aangeven
Planning en realisatie
Stand van zaken
jan feb mrt Apr mei
2010
juni 2010

Juli aug
sept 2010

€

Okt nov
dec 2010

Aanv.
Doc.
Ja/nee+
nr.

lichting)
2. Cees,
Stadstoezict
en strandwacht

2. Preventieve
Voorkomen handhaving achinzet stadstoeteraf met dwang, voorkomen
zicht door mensen escalatie
aan te spreken op
hinderlijk gedrag
nav huisregels
informatieborden

Geen aanhoudingen of bekeuringen

3. Organiseren
van activiteiten
voor jongeren op
het strand (sociaal)

Jongeren positief bezig houden en verveling voorkomen

Jongeren vermaken zich op
een positieve wijze op het
strand

3. Margot,
Nico F. SBA

4. Medewerking
geven aan evenementen op het
strand en daarbij
duidelijke voorwaarden stellen

Duidelijke voorwaarden stellen
(vergunningvoorschriften) voor
evenementen op het strand,
oeverpark en common green
(o.a. toepassen/vertalen huisregel in vergunning)

Organisatoren van evenementen weten wat de voorwaarden
zijn waar ze aan moeten
voldoen om een evenementen
te houden op het strand,
overpark of common green.

4. Nienke,
Marion,
Politie,
Brandweer

5. Specificeren
evenementenbeleid mbt soort
evenementen en
hoeveelheid voor
strand common
green en oeverpark

Grip krijgen op de hoeveelheid
en soort evenementen op het
strand, common green en
oeverpark (beleid)

Beleid waaraan vergunningaanvragen voor evenementen
getoetst kan worden.

5. nienke,
marion,
politie,
brandweer

Skatepark

Oplevering eind 2010

Aantrekkelijke Vrije tijd
wijken voor
jong en oud

I: erik
E: dS+V,
OBR, SenR

Voorzieningen
jongeren, speelplekken diversen

Zo spoedig mogelijk realiseren
van speelplekken

Speelplek Park Waterwijk

Aantrekkelijke Vrije tijd
wijken voor
jong en oud

Snelheidsrem-

Langzamer rijgedrag

Eind 2009 zijn de benodigde

Veilige wijken

I: erik
E: OBR,
dS+V en
GW
I: Nienke

Fysiek
Voorzieningen
jongeren, skatepark

Verkeer en
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bouwvergunning
verstrekt
overleg
met betrokken
diensten
Uitvoering

Eerste
globaal
ontwerp
gereed

oplevering

Exploitatie
OBR

Exploitatie
OBR

Exploitatie
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Pijler

Doel

Resultaat

Collegeprioriteiten

Dgm.
Verantw.
prioriteiIntern en
ten/welk
extern
programma.

Betrokkenen

Mijlpalen besluitvorming aangeven
Planning en realisatie
Stand van zaken
jan feb mrt Apr mei
2010
juni 2010

mende maatregelen lintenwegen

snelheidsremmende maatregelen op de oude linten genomen

vervoer

E:dS+V/GW
/OBR

Sportvoorzieningen

Regionaal aanbod, niet alleen
voor de bewoners van Nesselande

Duidelijkheid over de mogelijkheid om kleinschalige atletiekvoorzieningen op te nemen
in het Oeverpark.

Aantrekkelijke Vrije tijd
wijken voor
jong en oud

I: erik
E: dS+V

SenR,

Het beheer van
de buitenruimte

Duidelijke afspraken over wie
wat beheert in de buitenruimte
door het financieel mogelijk
maken van de overdracht van
OBR naar deelgemeente/Werf

Een goed onderhouden buitenruimte met voldoende
middelen vanuit de stad

Aantrekkelijke Schoon en
wijken voor
heel
jong en oud

I: erik + afd.
Financiën

B&W, OBR,
Werf

Verkeersbesluiten
nemen en bijbehorende verkeersborden
plaatsen
Afval

Verduidelijken en verfijnen
verkeersregels

Duidelijke en veilige verkeerssituaties die juridisch kunnen
worden gehandhaafd

Veilige wijken

I: Nienke
E: GW

Politie

Net gebruik rond vuilcontainers

Geen rotzooi rond vuilcontainers. Schone wijk

Aantrekkelijke schoon
wijken voor
jong en oud

Gedrag bewoners aanbieden
van vuil

Communicatiecampagne.
Bewustzijn eigen gedrag bij
bewoners vergroten.
Beter openbaar vervoer
Minder autogebruik

Een goed OV-netwerk in
Nesselande dat goede aansluiting geeft op het stedelijke
en regionale OV-netwerk

Openbaar vervoer
Buslijnen algemeen

Inventariseren
huidige bestel van
haltes en verbin-

Uitbreiden buslijnen/tijden

Verbeteren OV bereikbaarheid
Nesselande en Optimaliseren
bereikbaarheid van openbaarvervoer voorzieningen en

Verkeer en
vervoer

Juli aug
sept 2010

€

Okt nov
dec 2010

? (afhankelijk van
de voortgang in
2009)
Besluit
over IP
(afhankelijk van
voortgang
in 2009)
Mede
afhankelijk
van de
uitkomst
van de
discussie
over
uitkering
Deelgemeentefonds

Ja/nee+
nr.
OBR

Exploitatie
OBR +
wellicht
bijdrage
voor

Inventarisatie
voortzetten

inventariseren
huidige
leemtes

verkeerbesluiten
nemen en
publiceren

Exploitatie
OBR

campagne
starten

Roteb

Verkeer en
vervoer

I:Nicole
nathalie
E: stadsregio

inventariseren
mogelijkheden
en
wensen

stadsregio

Verkeer en
vervoer,
openbaar
vervoer

I: Nicole
nathalie
E: RET
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inventariseren
wensen
en onder-

Via IP

Beschikbaar
stellen
van voldoende
budget
door B&W

I: Nienke en
Manon
E: Roteb

DS+V,
stadsregio
OV

Aanv.
Doc.

Overleg
starten
met RET
en verkeer

stadsregio
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Format acties iWAP deelgemeente Prins Alexander; Wijk:Nesselande

Pijler

Doel

Resultaat

Collegeprioriteiten

Dgm.
Verantw.
prioriteiIntern en
ten/welk
extern
programma.

Betrokkenen

Mijlpalen besluitvorming aangeven
Planning en realisatie
Stand van zaken
jan feb mrt Apr mei
2010
juni 2010

dingen
/overstapmogelijk
heden

aansluitingen op overige OV
trajecten

Verlagen grondDroge voeten in het deelplan 3
waterpeil in deelplan 3 inventariseren en voorkomen

Geen overlast meer van hoog
grondwaterpeil

Inventariseren
oorzaak daling
waterpeil in watergangen langs
oude linten
(bermweg, wollefoppenweg) en
mogelijke problemen die dit kan
geven

Inzicht verkrijgen in oorzaak
en gevolg van daling waterpeil
in oppervlakte water langs
oude linten

Duidelijkheid over oorzaak en
gevolg waterpeil daling in
oppervlakte water

Aanleg van natuurvriendelijk
oevers langs de
Zevenhuizerplas

Verbeteren zelfreinigend en
regulerend vermogen om de
waterkwaliteit van de Zevenhuizerplas te behouden en te
verbeteren en daarmee de
flora en fauna diversiteit te
stimuleren

Gezond ecologisch systeem
voor planten, mens en dier en
een zwemwaterkwaliteit in de
Zevenhuizerplas

Betrokkenheid bewoners
stimuleren

Bewoners zijn actief in hun
buurt/wijk

Verbeteren communicatie
tussen deelgemeente en
bewoners Nesselande en
samen website aanpassen
aan ieders behoeften

Een goede en overzichtelijke
web-site dat dient als informatiebron voor zowel bewoners,
organisaties, diensten en
overheid met duidelijke links
naar relevante websites

participatie
Bewonersinitiatieven stimuleren
door financiële
bijdrage
Afstemmen websites en informatievoorziening
tussen deelgemeentewijkpagina
en Nesseweb

I: nicole/erik OBR
E: GW en/of
bouwers

Voorlichting
communicatie
participatie

zoeken
verbeteren verbindingen
Afhankelijk van
onderzoeksresultaten
overleg
starten
over
mogelijke
maatregelen met
betrokken

en vervoersregio

Overleg
starten
met Wonio

inventarisatie
gereed
van afstemmingspunten

Juli aug
sept 2010

Duidelijkheid
over
oorzaakpro
bleem
en
verantwoordelijkheid

€

Okt nov
dec 2010

Aanv.
Doc.
Ja/nee+
nr.

-

Toelichting per kolom
Pijler

Dit zijn de vijf binnen het concern Rotterdam benoemde pijlers. Binnen de pijlers kunnen de acties worden gerangschikt conform thema’s.
Voor de pijler Sociaal zijn dit de thema’s: Opvoeding, Onderwijs, Gezondheid en Sociale cohesie en de deelraadprogramma’s meedoen en samenleven, opgroeien
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7

Format acties iWAP deelgemeente Prins Alexander; Wijk:Nesselande

Pijler

Doel

Resultaat

Collegeprioriteiten

Dgm.
Verantw.
prioriteiIntern en
ten/welk
extern
programma.

Betrokkenen

Mijlpalen besluitvorming aangeven
Planning en realisatie
Stand van zaken
jan feb mrt Apr mei
2010
juni 2010

Doel
Resultaat
Collegeprioriteiten
Deelgemeentelijke prioriteiten
Verantwoordelijke
Betrokkenen
Mijlpalen
€
Aanv. Doc.

Juli aug
sept 2010

Okt nov
dec 2010

€

Aanv.
Doc.
Ja/nee+
nr.

en grootbrengen, vrije tijd en hulp en advies.
Voor de pijler Veilig de thema’s: Jeugd en Strafrechtelijk en de deelraadprogramma’s meedoen en samenleven, opgroeien en grootbrengen en de paragraaf veiligheid.
Voor de pijler Fysiek de thema’s: Buitenruimte en Woningen en de deelraadprogramma’s schoon, heel en ruimte voor wonen en werken.
Voor de pijler Economie: Werkgelegenheid, Ondernemers en Horeca/winkels en de deelraadprogramma’s ruimte voor wonen en werken en meedoen en samenleven.
De pijler participatie wordt apart opgevoerd. Alle inhoudelijke maatregelen worden ook van participatie of communicatieacties voorzien. Daarnaast zullen t.l.v. budgetten als mensen maken de stad, bewonersinitiatieven, en het raadsprogramma meedoen en samenleven aparte acties geïnitieerd worden.
Per actie wordt het doel aangegeven: een omschrijving van wat met de actie wordt beoogd.
Het resultaat wordt SMART weergegeven: in absolute aantallen of percentages de vermeerdering/vermindering aangeven die met de actie moet worden bereikt.
Hierin wordt aangegeven op welke collegedoelstelling de actie aansluit. Dit kan worden aangeduid door middel van het nummer van de doelstelling.
Ook de deelgemeentelijke prioriteiten (bijvoorbeeld voortkomend uit de gebiedsvisie) dienen te worden aangegeven.
Degene die extern verantwoordelijk is dat de actie wordt gerealiseerd wordt en degene die intern verantwoordelijk is voor de voortgang met functie en naam.
Hierin worden de partners opgenomen: naam van de dienst/instelling + naam van de vertegenwoordiger.
Per kwartaal worden de mijlpalen aangegeven. Mijlpalen kunnen zijn het opstellen van een plan van aanpak, besluitvorming over dit plan, het realiseren van een
onderdeel van de actie, etc.
De benodigde financiële en/of personele middelen worden hierin aangegeven. Ook wordt vermeld of dit een doeluitkering is, uit het reguliere budget komt of als extra
wordt opgevoerd.
Voor diverse maatregelen/acties zal er een aanvullend document gemaakt worden. Gedacht moet worden aan een DT opdracht, een agendapost, enz. Dit kan hier
met een referentienr. aangegeven worden.
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