Verslag jaarvergadering 2018
Vergadering:

Jaarvergadering Dorpsraad Hellendoorn

Datum:

Dinsdag 2 april 2019 aanvang 20.00 uur (inloop van 19.45 uur)

Aanwezig:

Vertegenwoordigde wijken (7):
’t Oale Spoor, De Blenke, De Höfte, De Lanteernhook, De Ninoabers, De Woerthe,
Erve Noabers
Dorpsraad: Gerard Mensink, Han Scholten, Teun Heuver, Jasper Huzen, Bertus
Ruiter, Nel Voortman en Maureen Viet.
Overige aanwezigen:
Stefanie Slot (Stichting de Welle), Jan Dakhorst (Stiching vrienden van de Molen),
Willem Wijnen (Energieregisseur gemeente Hellendoorn), Bert van Eijk (wijkagent),
Jane Knol (gemeente Hellendoorn), Anja van den Dolder (wethouder), Gerard ter
Horst (Lokaal Hellendoorn) Marcel Schuurman (Madmax Design)

Afwezig:

Vertegenwoordiging vanuit de wijken (8):
Noord Esch Noabers, Reggeweg/Kupen, Niejstad, De Zuudkaamp’n, Schuilenburg,
Voordam/Droste, Vroomskamp, Koestraat/Venemansbrink/Damstraat
Dorpsraad: Ben Kamphuis

1. Opening en mededelingen
Voorzitter Gerard Mensink heet iedereen van harte welkom.
Vanuit de DorpsRaad is Ben Kamphuis verhinderd. De wethouder sluit later aan.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Notulen jaarvergadering 2018
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de notulist.
4. Jaarverslag voorzitter-secretaris (Gerard Mensink) maart 2018 - maart 2019
(wordt ter plekke voorgelezen door Gerard Mensink)
Samenstelling DorpsRaad.
Het bestuur van de DorpsRaad bestaat op dit moment uit 7 personen namelijk Maureen Viet, Teun Heuver,
Jasper Huzen, Ben Kamphuis, Bertus Ruiter, Han Scholten(penningmeester) en ondergetekende Gerard
Mensink. Gerard Hegeman, heeft een half jaar meegedraaid maar is gestopt omdat hij het moeilijk kon
combineren met zijn dagelijkse werk. Met Erik Braaksma waren we ook in gesprek maar hij heeft er de
voorkeur aangegeven om alleen te participeren in de werkgroep woonruimte voor jongeren. Sinds kort
hebben wij wel weer een nieuwe kandidaat voor de Dorpsraad en dat is Nel Voortman. Ze heeft nu 2 keer
een vergadering van ons bezocht en kenbaar gemaakt dat zij wel zitting wil nemen in de DorpsRaad en
daar zijn we blij mee. Wij zullen haar straks bij het agendapunt bestuurswisselingen aan u voorstellen.
In 2018 is de DorpsRaad 10 keer bij elkaar geweest. In principe vergadert zij op de 1e dinsdag van de
maand.
Noord-Zuidverbinding
Ook het afgelopen jaar hebben zowel de werkgroep NZV Nu als de DorpsRaad weer regelmatig vergaderd
over de Noord-zuidverbinding. Deels over punten van het inmiddels aangelegde deel van de NoordZuidverbinding, waar nog geen overeenstemming was bereikt met de gemeente, zoals de bebording van de
weg( Avonturenpark, centrum dorp, bestemmingsverkeer vrachtauto’s dorp ), de verlichting bij de
oversteken( Schuilenburgerweg, Cool Nature, Koesthuisstraat), enz. en deels over het laatste deel het nog
te realiseren gedeelte van de weg vanaf het ijsfabriek tot aan de rotonde bij de atletiekbaan.
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Dit deel heeft de gemeente in tweeën geknipt. Vanaf de Reggebrug tot de atletiekbaan zitten ze om tafel
met Plaatselijk Belang Hulsen en wij mogen meepraten over het deel in dorp Hellendoorn vanaf de
ijsfabriek tot en met de Reggebrug. Op donderdag 19 juli 2018 hield de gemeente en inloopbijeenkomst
over dat laatstgenoemde deel. Wij waren niet zo enthousiast over deze presentatie. Dat heeft geresulteerd
in een uitbreiding van de werkgroep NZV NU met de leden, Theo van de Berg, Thale Roosien, Wibo Ten
Den en Robert Hoek (allen aanwonenden Reggeweg). De werkgroep heeft in een brief aan het college zijn
ongenoegen kenbaar gemaakt. Blijkbaar heeft dit de gemeente tot andere gedachten gebracht , want we
zitten nu samen om tafel over de invulling van dit tracé.
Verder zijn we actief betrokken geweest bij de evaluatie van de participatie. We hebben onze kritische
ervaringen kenbaar gemaakt. Wij kijken dan ook met belangstelling uit naar een rapport hierover dat
binnenkort zal verschijnen. We zijn vooral benieuwd naar mogelijke aanbevelingen om de participatie( het
meedenken) van inwoners bij projecten te verbeteren.
De werkgroep NZV en de DorpsRaad hebben op 4 februari 2019 een heel goed gesprek gehad met een
vertegenwoordiger van de politie over vragen die er bij ons nog leven over de weg. Zo hebben wij
gesproken over het vrachtverkeer wat nog door het dorp gaat, (in relatie met het bord gesloten verklaringen
na 900 meter) het handhaven van de snelheden op de wegen, Schuilenburgerweg, Reggeweg en
Haersingel, binnen de bebouwde en enkele verkeersonveilige punten in de rondweg en het dorp.
Straks zullen we u even bijpraten over de huidige stand van zaken
Woningbouw Hellendoorn -Noord
We wisten dat er veel belangstelling was voor een woning in Hellendoorn-Noord en dat is nu al duidelijk
zichtbaar, want er wordt al volop gebouwd. De gemeente heeft 14 van de 19 kavels al uitgegeven aan
particulieren. De twee ondernemers uit Rijssen zijn ook al gestart met de bouw van hun woningen. Helaas
voor het dorp zijn de uitbreidingplannen fase 2 en 3 door de raad geschrapt.
Voetpad Ommerweg
Door de bouw van Hellendoorn Noord heeft de Ommerweg een andere functie gekregen. Door de
gemeente is daarom het wegprofiel aangepast. Tijdens de informatiebijeenkomst in zalencentrum” in de
Tonne” is aan ons verteld dat het huidige fietspad langs de weg ingericht zou worden als voetpad. Nu is de
helft daarvan weggehaald. Om te voorkomen dat de bewoner van de nieuwe wijk straks met bv de
kinderwagen over de weg naar het consultatiebureau in de molen moeten lopen, hebben wij de vraag
gesteld aan de gemeente of er nog weer een voetpad langs de weg wordt aangelegd. Volgens de
betrokken ambtenaar zit op dit moment nog voldoende geld in het potje, dus hij denkt van wel. Wij zullen
het zien!
Verkeersknelpunten dorp Hellendoorn
Vorig jaar kwam tijdens de rondvraag de verkeersveiligheid van de Kluversweg ter sprake. Dat had te
maken met de uitrit van de deels verharde zandweg en een nieuw aangelegd fietspad op dit kruispunt met
de pastoor Rientjesstraat. Vervolgens werd er aandacht gevraagd voor de Jan Karkdijkstraat waar je nog
50 k/m per uur mag rijden. In de loop van het jaar kwamen daar nog enkele verkeersknelpunten bij . Han
Scholten zal ze straks in beeld brengen en uitleggen hoe wij en de gemeente er mee aan de slag zijn
gegaan.
Woonvisie dorp Hellendoorn
Op dinsdag 15 februari 2019 Waren wij uitgenodigd door de gemeente om mee te denken over de
woonvisie voor het dorp. Tijdens die bijenkomst hebben wij kenbaar gemaakt dat er het dorp veel vraag is
naar appartementen voor ouderen en woonruimte voor jongeren. We horen namelijk regelmatig, dat
ouderen hun woning willen verkopen en kleiner willen gaan wonen.
Projectgroep Woonruimte voor jongeren
Deze projectgroep bestaat uit 4 personen namelijk Erik Braaksma, Marcel Schuurman, Jasper Huzen en
Gerard Mensink. We waren benieuwd hoeveel interesse er nu echt is naar woonruimte in ons dorp. Daarom
hebben woonwensen onderzoek gehouden. Jasper legt straks uit wat de resultaten ervan zijn. Ik kan alvast
wel zeggen, dat we veel reactie hebben gehad op de enquête.
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Hoog Overijssel
Het overleg van Hoog Overijssel is naar grote hoogte gestegen Er wordt nu op landelijk niveau overleg
gepleegd. Een van onze plaatselijke belangenbehartigers, Alexander ter Kuile ( de man die na de pauze
ook iets gaat vertellen over energietransitie) is nu voorzitter van de bewonerscommissie. Het besluit over
vliegveld Lelystad is met een jaar uitgesteld en de wachtruimte in de lucht, is verplaats naar Lochem.
Werkbezoek wethouder Anja van den Dolder
Tijdens een van de besprekingen met onze wijkwethouder Anja van den Dolder kwam zij met het idee om
op werkbezoek te komen naar ons dorp. Zo gezegd zo gedaan.
Op 9 november 2018 was het zover. Op haar fiets kwam zij met ambtelijke ondersteuning (Jane Knol) naar
’t Noaberhuus. Tijdens de lunch werd uitgebreid gesproken over onderwerpen die ons zoal bezig houden
als: de Noord-zuidverbinding, appartementen op het terrein van de apotheek, woningbouw voor jongeren,
verkeersknelpunten in het dorp enz. enz. Daarna hebben we op de fiets deze locatie nog eens van dichtbij
bekeken. We waren allemaal zeer tevreden over dit bezoek. De opmerking van wethouder Anja was, “dit
zouden eens met het hele college moeten doen”.
Watertappunt aan de Dorpsstraat overgedragen aan de gemeente
Op 9 oktober 2018 ontvingen wij het bericht van Aquador, (de organisatie die voor Vitens de controle doet)
van een bacteriologische overschrijding van het water in watertappunt aan de Dorpsstraat in Hellendoorn.
We hebben, zoals zij ook aan ons adviseerden, diezelfde dag watertappunt afgesloten. Vanwege de kosten
die verbonden zijn aan het (her)bemonsteren van het inkomend water hebben wij contact opgenomen met
de gemeente. Na overleg hebben zij op 15 oktober 2018 het beheer van het watertappunt van ons
overgenomen. De kosten van het water en het reguliere onderhoud lag al bij de gemeente.
Ten slotte
Zijn we nog aanwezig geweest bij bijeenkomsten van de gemeente over het Mobiliteitsplan, een nieuw
buitengebied ( een visie op vrijkomende agrarische gebouwen) de energietransitie en we nemen 2 keer
per jaar deel aan het overleg in onze gemeente met de Plaatselijke Belangen
Ook dit jaar stonden er weer diverse onderwerpen op de agenda zoals: woningbouw kleine kernen, de N35
bij Haarle, de cultuur caravaan, lichtplan buitgebied, Natura 2000 het Wierdenseveld, glasvezel,
energieprojecten, Hoog Overijssel enz. Kortom voldoende stof om met elkaar te bespreken.
Ik dank u voor uw aandacht
5. Financieel jaarverslag - penningmeester Han Scholten
Het verslag wordt ter plekke geprojecteerd en toegelicht door Han Scholten.
Wij beheren ook het dorpsbudget, opgenomen in een aparte boekhouding.
Alle betalingen lopen via de bank en aan de hand van facturen.
De Gemeente heeft ons gevraagd om Stichting Helders Bloei (tevens beheerders Noaberhuus) financieel
te ondersteunen in de opstartfase. DorspRaad heeft besloten een startsubsidie te verstrekken in twee
fasen: Voor 2019 € 2.000,-- en voor 2020 € 2.000,-Als voorwaarde hebben wij als DorpsRaad hierbij gesteld dat de wijken in het dorp in 2019 en 2020 zonder
gebruikersvergoeding/zaalhuur gebruik kunnen maken van de zalen voor bijvoorbeeld een jaarvergadering
en activiteiten. Uiteraard gaat dit in overleg. Voor reserveringen kan rechtstreeks contact worden
opgenomen met Stichting Helders Bloei, via website van het Noaberhuus.
6. Verslag van de kascommissie – Annie Smelt en Gerwin Grevelman
Kas en boekhouding bekeken, het klopte allemaal en is goed gekeurd.
Gerwin Grevelman heeft nu al 2x de controle uitgevoerd en Annie Smelt 1x.
Volgend jaar zal Annie Smelt het voor de laatste keer verzorgen, samen met Jeroen Hagen 1 ste keer.
In de praktijk kost je dit slechts een moment voorafgaand aan de jaarvergadering.
7. Dorpsbudget – jaarverslag 2018 door Maureen Viet
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In een aparte presentatie neemt Maureen Viet alle aanwezigen mee t.a.v. evaluatie 2014-2017,
verantwoording 2018 en voorbuitblik 2019. Deze presentatie is weer te vinden op onze website.
Verantwoording 2018
In totaal hebben we in 2018 31 aanvragen mogen ontvangen. Waarvan;
 5 aanvragen voldeden niet aan de criteria
 3 activiteiten zijn niet doorgegaan.
De 23 aanvragen die voldeden aan de criteria, hebben wij in totaal € 23.811 aan subsidie toegekend.
Dat is iets meer dan wij als jaarbudget van de gemeente voor 2018 toegekend gekregen.
Het tekort over 2018 wordt betaald uit de reserves van 2014-2015. Deze reserve is opgebouwd conform de
vastgestelde procedure ten behoeve van grotere incidentele evenementen, Maar voornamelijk ontstaan dat
in deze eerste 2 aanloopjaren minder aanvragen binnen kwamen dan beschikbaar was. Sinds 2016 putten
we jaarlijks al uit deze reserve.
En ook de aanvragen voor 2019 moeten nu al een beroep doen op deze reserve.
Hierbij het overzicht van verstrekte subsidies in 2018.
Toegekend
bedrag

Volgnr.

Aanvrager

Naam activiteit

2018-01

Folklorische Dansgroep
Hellendoorn

Palmpasen festivalmarkt 2018

€ 1.160,00

2018-02 Stichting Oald Heldern

Verschillende activiteiten in 2018

€ 2.000,00

2018-03 DorpsRaad Hellendoorn

Wijkensubsidie

€ 5.526,00

2018-04 DorpsRaad Hellendoorn

Belangenbehartiging voor het dorp
Hellendoorn

€ 2.500,00

2018-05 Ondernemend Hellendoorn

Hanging baskets

€ 1.000,00

2018-06 Eschländerkapel

40 jarig jublileum concert

€ 1.500,00

2018-07 Looft den Heer

Passieoncert 28 maart 2018

2018-08

St. Vrienden van Molen de
Hoop

2018-09 Ensemble Vocal Devotion
2018-10

Bloemschikgroep
Noaberhuus

2018-11 Boston bridge club
2018-12

Stichting AED Dorp
Hellendoorn

2018-13 Missionair Jongerenwerk
2018-14

Stichting Kerstmarkt
Hellendoorn

2018-15 Uutgeverieje ‘n Boaken

Verschillende activiteiten in 2018
Songs of Praise in oktober 2018
bloemschikken cursusjaar 2017-2018
Bridgen in het Noaberhuus
AED's
Free XS sportweek
Kerstmarkt Hellendoorn
Presentatie dichtbundel Vogelvlucht
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Opmerking

€ 200,00
€ 1.100,00
€ 0,00

niet doorgegaan

€ 660,00
€ 0,00
€ 1.310,00
€ 450,00
€ 1.100,00
€ 500,00

voldoet niet aan
criteria
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Volgnr.

Aanvrager

Sint Nicolaas commissie
Nijverdal.
Stichting Noabers van 'n
2018-17
Oale Griezen
2018-16

Naam activiteit
Intocht Sint Nicolaas, Nijverdal

Toegekend
bedrag
€ 0,00

3 culturele zomeractiviteiten

€ 595,00

2018-18 Pajoko Hellendoorn

4 activiteiten 2018

€ 500,00

2018-19 Hellendoornse Harmonie

Voorjaarsconcert

€ 440,00

2018-20 Hellendoornse Harmonie

Najaarsconcert

2018-21

Stichting Platteland Cultuur
Overijssel

2018-22 Stichting ISKA
2018-23 Stichting Helders Bloei
2018-24 AC Hellendoorn

Zunnewendefestival kindermiddag
Ander licht op de regge
Open huis met infomarkt
zorgactiviteiten en opening
tentoonstelling
aanschaf nieuwe traktor tbv
activiteiten

niet
doorgegaan
voldoet niet aan
€ 0,00
criteria
voldoet niet aan
€ 0,00
criteria
€ 400,00
€ 0,00

sinterklaasintocht dorp Hellendoorn

€ 550,00

2018-26 AC Hellendoorn

schapenmarkt

€ 750,00

2018-27 SVH Hellendoorn

Volleybaltoernooi

Wijkvereniging Erve
Noabers

€ 0,00

Buitenspeeldag 2018

€ 350,00

2018-29 Stichting 't Oale Karkhof

Opening baarhuisje op ’t oale
karkhof

€ 173,00

2018-30 Looft den Heer

Najaarsconcert

€ 297,00

renovatie fietscrossbaan

€ 750,00

2018-31

Wijkverening Erve Noabers
& De Höfte

Totaal toegekend in 2018:

voldoet niet aan
criteria

€ 0,00

2018-25 AC Hellendoorn

2018-28

Opmerking

voldoet niet aan
criteria

niet
doorgegaan

€ 23.811,00

Voor de wijken blijft gelden dat zij via zgn. activiteitenverslag een vooraf vastgestelde
subsidiebedrag per woning kunnen ontvangen
Vooruitblik 2019:
Per 2019 dienden alle aanvragen voor 31-01-2018 binnen te zijn. Nadien binnengekomen aanvragen
worden op basis van budgettaire mogelijkheden behandeld.
Op dit moment hebben wij ook al 30 aanvragen mogen ontvangen en behandelen. Het jaarbudget voor
2019 is nu al in voorlopige subsidie volledig toegekend en doen we al een beroep op de reserves uit de
aanloopjaren 2014-2015.
8. Presentatie rapport woonwensenonderzoek jongeren dorp Hellendoorn 2019 – Jasper Huzen
In 2019 heeft de DorpsRaad een onderzoek uitgezet naar de woonwensen jongeren. Jasper presenteert ter
plekke de uitkomsten daarvan. Volledige presentatie is te vinden op onze website.
Via social media een enquête uitgezet. In totaal hebben 56 jongeren de enquête volledig ingevuld.
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Conclusie: uit het onderzoek maken wij op dat er veel vraag is naar goedkopere huur- of koopwoningen en
appartementen in dorp Hellendoorn. Acties voor de DorpsRaad in deze:
● Gegevens delen met de gemeente Hellendoorn
● Gegevens delen met de woningstichting
● Gegevens delen met projectontwikkelaars
En uiteraard na het delen, vinger aan de pols dat ook aan de vraag uiteindelijk resulteert in een passend
aanbod.
9. Verkeersknelpunten dorp Hellendoorn – Han Scholten
Afgelopen periode zijn er meerdere verkeersknelpunten (opnieuw) onder de aandacht gebracht bij de
gemeente. Zoals:
 Verkeerssituatie ter hoogte van Dorpsstraat-Halve Maansteeg.
Inmiddels is straatnaambordje geplaatst om duidelijk te maken dat dit een weg is (en
gelijkwaardige kruizing) en niet een uitrit van een parkeerterrein!!!
 Vanuit het centrum de afslag Geerhard Bosschstraat linksaf naar de Zuid Esweg, wordt vaak
binnendoor genomen.
 Jan Karkdijkstraat: te hoge drempel op verkeerde plek en hoge maximum snelheid van 50 km/h ipv
30 km/h
 Eelerweg: vrachtwagens bij Kerkdijk veevoeders kunnen de draai niet maken richting de
Werminkserve en vervolgen noodgedwongen de Eelerweg of moeten achteruit rijden door een
woonwijk met spelende kinderen.
 Kruising bij de Tonne: wordt vanaf de Schuilenburgerweg regelmatig binnendoor genomen (in strijd
met de bebording).
 Schuilenburgerweg: versmalling in de bocht richting de Noordzuidverbinding in combinatie met de
maximum snelheid van 60 km/h.
 Uitrit Kasteelstraat is onduidelijk
 Kluversweg zandweg/fietspad vanuit Hellendoornse berg. Kruist de Pastoor Rientjesstraat heeft
geen voorrang (maar de zandweg wordt steeds meer verhard).
10. Buurtapp – wijkagent Bert van Eijk
Wijkagent licht toe waarvoor de buurtapp wel bedoeld is en waarvoor niet. Heb je de politie nodig, bellen!
Niet appen. Aanmelden kan via de website van gemeente Hellendoorn. Dat moet weer gewoon werken.
De buurtpreventieborden worden niet meer per wijk geplaatst, maar aan de toegangswegen van het dorp.
In de gemeente Hellendoorn zijn verschillende Whatsapp-groepen aktief. Bewoners hebben in
samenwerking met de gemeente en politie, een whatsapp-groep opgericht om hun wijk veilig te houden.
Het doel van deze groep is het terugdringen van het aantal woninginbraken. Wilt u lid worden van een
Whatsappgroep in uw buurt, meldt u dan aan via het formulier. Lees voor het aanmelden even de
voorwaarden door zoals hieronder vermeld.
Is er in uw buurt nog geen Whatsappgroep?
De wijkagenten kunnen voor uw buurt een presentatie verzorgen waarna een WhatsApp groep opgericht
kan worden. Het initiatief hiervoor ligt bij de inwoners. Wilt u meer informatie? Vraag uw wijkagent.
Voorwaarden
1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar;
2. Deelnemers zijn woonachtig in de wijk van de groep
3. WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112
gedaan wordt;
4. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR methode:
S = Signaleer
A = Alarmeer 112 (geen spoed bel 0900-8844)
A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen
R = Reageer, door voorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon De
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5.
6.
7.
8.

9.

bedoeling is dat we zijn plannen verstoren. Doe dit alleen als je dit veilig kan doen. Maak
bijvoorbeeld een praatje met de persoon
Laat door middel van een Whats-App bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een
regen van 112 meldingen;
Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke;
Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon
vasthouden tijdens het besturen van een voertuig;
Het versturen van foto's van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een
signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals
geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen
aan de kleur, het merk, het type en het kenteken;
Gebruik deze Whats-App groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling
contact/privéberichten.

11. Bestuursleden aftreden en benoemen
Gerard Mensink heeft aangegeven te willen stoppen als voorzitter van de DorpsRaad.
Als blijk van dank overhandigd de penningmeester een dinerbon.
Op dit moment zijn we in gesprek met 2 kandidaten Erik Braaksma en Bertus Ruiter of zij iets kunnen
betekenen voor de DorpsRaad. Verder heeft Gerard Hegeman aangegeven dat hij wel een half jaar mee wil
draaien in het bestuur om te kijken of het iets voor hem is.
Nel Voortman heeft nu 2 keer een vergadering van ons bezocht en kenbaar gemaakt dat zij wel zitting wil
nemen in de DorpsRaad en daar zijn we blij mee.
Nel stelt zich voor aan de wijkraden.
Formeel moeten wij u nu vragen: zijn er bezwaren tegen benoeming van Nel als dorpsraadlid?
Geen van de aanwezigen heeft bezwaar.
12. Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
13. Pauze
14. Presentatie energietransitie door de heren Wim Poortinga en Alexander ter Kuile
De heer Wim Poortinga van de Gemeente Hellendoorn neemt ons mee in de energietransitie opdracht van
de gemeente.
De heer Alexander ter Kuile neemt ons mee hoe kern Haarle zelf een actieve rol in heeft gepakt.
Beide presentaties zijn te vinden op onze website.
15. Sluiting
Voorzitter bedankt iedereen voor haar aanwezigheid en aandacht.
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