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Beste inwoners van de gemeente Leeuwarden, 
 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van een nieuwe partij voor de gemeente 

Leeuwarden: LIJST058. Vol trots presenteren wij u op deze manier onze plannen 

voor de periode 2018 t/m 2022.  

 

In de tijd waarin wij nu leven, is het voor ieder individu mogelijk geworden op een 

eenvoudige manier kennis en informatie in te winnen over tal van vraagstukken die 

spelen op lokaal, regionaal, landelijk en mondiaal niveau. De burger laat zich steeds 

beter informeren en is geïnteresseerd in de feiten.  

 

LIJST058 is een nieuwe beweging. De gemeente Leeuwarden is er voor de burgers. 

Niet de visie van het gemeentebestuur, maar de visie van burger moet voorop komen 

te staan. Een volksraadpleging in de vorm van de gemeenteraadsverkiezingen één 

keer in de vier jaar is wat LIJST058 betreft veel te weinig. Met behulp van de nieuwe 

moderne communicatiemiddelen, ziet LIJST058 enorme kansen de burger meer 

inspraak te geven in de koers van de gemeente Leeuwarden. Ons 

verkiezingsprogramma is hier een prachtig voorbeeld van en tot stand gekomen met 

behulp van de bevolking van de gemeente Leeuwarden. Wij staan tot uw dienst de 

komende vier jaar èn daarna. 

 

Het team van LIJST058 

     

 

www.lijst058.nl   LIJST058  

 LIJST058 
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4 Sociaal Maatschappelijk 
 

 

 

De afgelopen decennia heeft met name de PvdA, maar ook andere partijen zoals PAL 

Groen Links gepoogd de armoede te bestrijden, met teleurstellende resultaten. Vijf 

wijken van Leeuwarden staan in een landelijke top tien van wijken waar de armoede het 

sterkst gestegen is. LIJST058 wil snel afrekenen met dit kansloze beleid en laat de 

armoedebestrijding als rode draad door het gehele verkiezingsprogramma gaan. 

 

LIJST058 ziet graag dat de inwoners die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, ook 

daadwerkelijk betaalde arbeid doen. De stad Leeuwarden moet een aantrekkelijke 

vestigingsplaats voor bedrijven zijn, dit geeft de inwoners van de gemeente de kans op 

een bijpassende baan. Voor de arbeidsongeschikte inwoners zijn overheidsuitkeringen in 

eerste instantie bedoeld. Bezuinigen op de bijstand of andere uitkering is wat ons betreft 

niet aan de orde. LIJST058 wil vanzelfsprekend extra zorg geven aan de mensen die het 

meest knel komen te zitten. Daar hoort ook bij dat mensen goede voorlichting krijgen 

om uit de problemen te blijven. Een overheidsuitkering is geen permanente regeling.  

 

 Terugdringen van armoede in de wijken 

 Sociale wijkteams zijn dé thermometers van de wijk. Zij verdienen meer inspraak 

en passende waardering 

 Gratis openbaar vervoer voor 65+-ers 

 

  



  

 

5 Werk & Inkomen 
 

 

 

De verhouding in de gemeente Leeuwarden tussen het aantal werkenden en niet-

werkenden loopt al decennia lang scheef. Het werkgelegenheidscijfer blijft achter en de 

werkloosheid is hier hoger dan in de rest van Nederland. Onderzoek heeft uitgewezen 

dat er twee keer zoveel mensen in de bijstand zitten, dan het landelijk gemiddelde. Dat 

kan zo niet langer. Betaalde arbeid is de beste oplossing. Het geeft zelfvertrouwen en 

draagt bij aan zelfontplooiing. Uiteindelijk is het de basis voor een succesvol 

armoedebeleid.  

 

Zogezegd is het hebben van een baan de beste oplossing, maar uiteindelijk moet werk 

lonen. LIJST058 geen voorstander van extra belasting op basis van het inkomen. Iedere 

werkzoekende verdient een (aantrekkelijke) baan.  

 

 Geen verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) 

 Een bijdrage leveren aan een succesvolle samenwerking tussen aankomende 

vakspecialisten, scholen, bedrijven en UWV 

 Revitalisering bedrijventerreinen en weer aantrekkelijk maken als vestigingsplaats  
 

  



  

 

6 Economie & Toerisme 
 

 

 

Onze gemeente is één van de belangrijkste economische bronnen in het Noorden. Naast 

de vele bedrijvigheid is er natuurlijk ook nog het toerisme. De huidige gemeenteraad is 

er, na de vorige gemeentelijke herindeling, bij lange na niet in geslaagd de gemeente 

Leeuwarden in te etalage te zetten als toeristengemeente. LIJST058 wil die kansen wèl 

gaan benutten.  

 

LIJST058 wil de leegstand in de binnenstad van Leeuwarden tegengaan. Een bruisende 

binnenstad hoort bij een provinciehoofdstad. LIJST058 is voorstander van het 

aanpassen van het bestemmingsplan voor de Nieuwestad en de lege winkelpanden 

beschikbaar te maken voor horeca.  

 

Grou, wat ben je mooi! Voor de waterrecreant is Grou een fantastische plaats om te 

verblijven. LIJST058 is voor het innen van toeristenbelasting. De opbrengsten dienen 

volledig ten goede te komen aan de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen in onze 

gemeente.  

 

 Vrije sluitingstijden voor de horeca  

 Het bestemmingsplan voor de binnenstad wijzigen om zo de leegstand tegen te 

gaan 

 Gemeente Leeuwarden profileren als een bruisende festival locatie 

 

  



  

 

7 Sport 
 

 

 

LIJST058 wil het bewegen in de gemeente voor een ieder zo toegankelijk mogelijk 

maken. Met Grou heeft de gemeente een prachtige “hoofdstad” voor de watersporter 

binnen de gemeentegrenzen.  

 

De vrijwilliger is een belangrijke schakel voor de breedtesport. LIJST058 wil de vrijwilliger 

behouden voor de breedtesport en mogelijkheden bieden zich te ontwikkelen. Binnen de 

gemeente Leeuwarden is een veilig sportklimaat de basis voor ontspannen sporten. 

Rondom de sportvelden wil LIJST058 een bijdrage leveren aan een veilig(er) 

sportklimaat.  

 

Sport is ook een talent. Voor de talentvolle sporter wil LIJST058 beleid ontwikkelen om 

de kampioenen van de toekomst maximaal tot ontwikkeling te laten komen.  

 

De topsportverenigingen binnen onze gemeente kunnen rekenen op de steun van 

LIJST058 inzake  faciliteiten en maatschappelijke betrokkenheid. 

 

 De buurtsportcoaches grootschalig inzetten en actief betrekken bij beleid voor een 

veilig sportklimaat 

 Vlotte realisatie van het nieuwe Cambuurstadion en WTC-gebied 

 Streven naar een topsportopleiding in de gemeente Leeuwarden 

 

  



  

 

8 Cultuur 
 

 

 

Muziek, kunst en een rijke historie, dat maakt de cultuur van Leeuwarden en Fryslân 

uniek. LIJST058 wil het talent van expressie breed uitdragen. Echter vraagt dit wel om 

een scherpe blik op de uitgaven. Het is van belang de toekenning van subsidies te 

herwaarderen en waar mogelijk aanpassen. Aanstormend talent verdient een kans en 

onze kunstschatten mogen nooit verloren gaan.  

 

LIJST058 draagt graag bij aan de ontwikkeling van de “Liwwadder”-identiteit. 

Leeuwarden als hoofdstad van Fryslân is allang niet meer die kleine stad van vroeger. 

De positie van het Frysk ten opzichte van het Nederlands blijft wat LIJST058 betreft 

gelijk. Het is van belang groter te denken dan dat alle coalities in het verleden ooit hebben 

gedaan. De gemeente Leeuwarden heeft alle kans zich te ontwikkelen tot een 

groeigemeente, waar elke inwoner trots op kan zijn. Kijken naar het oosten of zuiden is 

dan niet (meer) nodig.  

 

 Onze nieuwe gemeente is prachtig, dat mag heel Nederland, Europa en de 

globetrotter weten 

 De Oldehove onder de aandacht brengen als trekpleister van Leeuwarden, te 

beginnen op de bewegwijzering naar Leeuwarden 

 Samenvoegen van Tresoar en Historisch Centrum Leeuwarden (HCL)  

 

  



  

 

9 Jeugd en Onderwijs 
 

 

 

Waar een kind ook woont in onze gemeente, LIJST058 wil dat ieder kind gelijke kansen 

krijgt. Het terugdringen van kansenongelijkheid is voor LIJST058 een speerpunt. Ook wil 

LIJST058 de veiligheid in en rondom de (basis)scholen vergroten. Pesten is binnen de 

muren van de school een terugkerend onderwerp in het onderwijsprogramma, maar 

buiten de grenzen van de school zijn er regelmatig (fysieke) confrontaties tussen 

leerlingen. Dit is voor LIJST058 ontoelaatbaar. Ouders en slachtoffers van pesten 

verdienen niet alleen de steun van de school, maar ook van de gemeente.  

 

Inwoners van Leeuwarden hebben LIJST058 laten weten overlast te ervaren van VO en 

MBO scholen. Het is de taak van de gemeente Leeuwarden de dialoog op gang te 

brengen. Het kan niet zo zijn dat inwoners overlast ervaren van schoolgaande jeugd.  

 

De weg van huis naar school en vice versa moet een veilige route zijn voor de fietsende 

scholier. LIJST058 is voor strenge handhaving van verkeersregels rondom de scholen, 

zodat kinderen al op jonge leeftijd veilig naar school kunnen fietsen en lopen. 

Vanzelfsprekend moeten onveilige verkeerssituaties aangepakt worden.  

 

 Schoolzwemmen herinvoeren 

 Niet tornen aan het bestaande “Kindpakket” 

 Bewaken van de veiligheid voor leerlingen buiten de pleinen van het voortgezet 

onderwijs 

 Intensief handhaven van verkeersregels bij de (basis)scholen 

 Studenten van ICT-opleidingen behouden voor de gemeente 

 Betaalbare studentenwoningen bevorderen binnen de gemeente  

 

  



  

 

10 Gezin 
 

 

 

Een goede opvoeding biedt kansen voor ieder kind en de ontwikkeling van talent. Ouders 

zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Kinderen hebben recht op een veilige 

leefomgeving en prettig gezinsleven. LIJST058 ziet dit niet anders. Als ouders en 

kinderen een probleem hebben, kunnen ze hulp zoeken bij Jeugdzorg. Maar het werkt 

ook andersom. Als er signaleren zijn dat de rechten van het kind worden geschaad, is 

de gemeente in eerste instantie de partij die moet gaan handelen.  

 

Op school leren kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op 

school leren  ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met 

elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt 

daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar in het belang van de 

samenleving. 

 

LIJST058 vindt het belangrijk dat de gemeente Leeuwarden voor gezinnen één 

hulpverlener aanstelt, die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt. 

Voorkomen is beter dan genezen. LIJST058 wil dat zo probleemgedrag bij jongeren zo 

vroeg mogelijk wordt gesignaleerd, dit geldt ook voor radicalisering.   

  



  

 

11 Wonen 
 

 

 

Voor LIJST058 is het wonen in een veilige en aantrekkelijke omgeving essentieel. 

Daartoe stimuleren we een aanpak waarin de inzet van bewoners onmisbaar is. Samen 

met de buren en de gemeente bouwen de inwoners aan plezierige straten, buurten, 

wijken en dorpen. 

 

Mensen bepalen in beginsel zelf waar en hoe ze willen wonen. Bij nieuwe initiatieven is 

het aan de gemeente om hiervoor heldere, eenduidige kaders te scheppen. Deze kaders 

zijn op basis van gezond inzicht aanpasbaar zonder de rechtszekerheid hierbij aan te 

tasten.  

 

Leeuwarden is een sociale stad waar het prettig wonen is. Leeuwarden is ook steeds 

meer een studentenstad met vele internationale studenten. LIJST058 wil alle inwoners, 

dus ook nieuwe studenten, voldoende en goede huisvesting bieden. Het beleid voor het 

splitsen en omzetten van bestaande woningen kan daaraan een bijdrage leveren. 

Gemeentelijke voorschriften beperken zich, wat LIJST058 betreft, tot hoofdlijnen.  

 

 Kleinschalige projecten worden op de inhoud beoordeeld 

 Bevorderen van levensloopbestendige wonen 

 Verdere ontwikkeling van Blitsaerd en Zuidlanden 

  



  

 

12 Agrarische sector & Milieu 
 

 

 

LIJST058 heeft veel waardering voor de melkveehouderij, de land- en tuinbouwsector en 

de daarvan afgeleide bedrijven. Door de juiste voorwaarden te scheppen en de nodige 

ruimte te creëren willen we de agrarische sector stimuleren om door te ontwikkelen. 

Innovatie in samenhang met de omgeving en gericht op duurzaam produceren, 

productvernieuwing en werkgelegenheid is hierbij het middel.  

 

LIJST058 is geen voorstander van windmolens. Windmolens draaien vooral op subsidie 

en niet op wind. Graslanden die worden volgebouwd met zonnepanelen zijn geen gezicht. 

Er zijn nog heel wat daken te vullen met zonnepanelen, voordat we beginnen met het 

vullen van de graslanden.  

 

 Agrarische ondernemers kunnen hun activiteiten combineren met 

recreatie/toerisme of natuurbeheer 

 Geen onttrekking van landbouwgrond voor natuurontwikkeling 

 Geen extra gemeentelijke regels boven op de provinciale, landelijke en Europese 

regelgeving 

 Bevordering herbestemming van leegkomende agrarische bedrijfsgebouwen door 

soepele regelgeving 

 

  



  

 

13 Infrastructuur & Mobiliteit 
 

 

 

De afgelopen jaren zijn er mooie aanpassingen gemaakt in de infrastructuur van de 

gemeente. Te denken valt o.a. aan de transformatie van de Werpsterhoek en het 

aquaduct onder het Van Harinxmakanaal. De aanhoudende signalen van de inwoners op 

het gebied van mobiliteit, wil LIJST058 graag aanpakken.  

 

 Brugsignaleringssysteem plaatsen op de ring van Leeuwarden  

 Wachttijdindicatie plaatsen bij bushaltes 

 Wachttijdindicatie plaatsen bij verkeerslichten voor fietsers  

 Buiten de ring van Leeuwarden voorrang voor fietsers op alle minirotondes 

 Pendelbussen tussen de Binnenstad, De Centrale en het nieuwe WTC-gebied 

 Één parkeerzone, één tarief voor de gemeente Leeuwarden 

 Gratis parkeren op zon- en feestdagen  

 Een eigen parkeerapp voor inwoners van de gemeente Leeuwarden, zonder het 

betalen van een starttarief 

 

  



  

 

14 Ruimtelijke ordening 
 

 

 

LIJST058 is voorstander van een zorgvuldige ruimtelijke ordening. We willen de 

gemeente Leeuwarden leefbaar houden voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat 

betekent voor ons dat we goed moeten omgaan met de mogelijkheden die we hebben. 

Er moeten voldoende woningen zijn om onderdak te bieden aan de inwoners. Kinderen 

moeten, als zij het huis uit gaan, de mogelijkheid hebben om in de gemeente Leeuwarden 

te blijven wonen. LIJST058 is voorstander van meer spreiding van de diverse 

bevolkingsgroepen over de diverse wijken van Leeuwarden. Dit bevordert de integratie.  

 

In onze gemeente ziet LIJST058 graag dat particulieren en ondernemers alle kans 

krijgen voor het uitwerken en realiseren van nieuwe initiatieven. Steeds meer mensen 

zien kansen voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun 

leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. Te denken valt aan 

het beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfafval en buurtpreventieteams. 

LIJST058 heeft veel waardering voor deze initiatieven. 

 

 De initiatieven in de wijken om problemen aan te pakken omarmen en 

ondersteunen waar mogelijk 

 De bedrijventerreinen rondom de Marshallweg moderniseren 

 Het nieuwe NS-station Leeuwarden Werpsterhoek biedt nieuwe kansen voor 
nieuwe ontwikkelingen voor de wijk Zuidlanden  

 

  



  

 

15 Veiligheid 
 

 

 

Voor LIJST058 staat veiligheid voorop. Veiligheid is één van de kerntaken van de 

gemeente. Van de eigendommen van een ander blijf af. Geweld en discriminatie zijn uit 

den boze en ook de dagelijkse rit naar school of sportvereniging moet veilig zijn.  

 

LIJST058 wil dat er duidelijk wordt opgetreden door de bevoegde instanties als een 

persoon of onderneming zich niet houdt aan datgene dat is toegestaan.   

 

LIJST058 wil dat iedereen zich veilig kan bewegen in de gemeente. De harde kern van 

jongeren die overlast veroorzaken en crimineel gedrag vertonen moet streng aangepakt 

worden. Zij maken dat ook andere jongeren een slecht imago krijgen.  

 

Helaas is Leeuwarden ook een plaats waar veel sprake is van vrouwenhandel. Illegale 

prostitutie werkt mensenhandel in de hand en dient keihard aangepakt te worden. 

 

In het toeristenseizoen wil LIJST058 de overlast voor inwoners zoveel mogelijk beperken. 

Bij veel gevallen van overlast speelt alcoholmisbruik een rol. Aanpak van problematisch 

alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar is essentieel. 

 

 Actieve en zichtbare agenten in de wijk en langs het sportveld 

 Effectief flexibel cameratoezicht is een belangrijke schakel in het “crowd 

management” 

 Project “Het donker belicht” zoveel mogelijk terugdraaien 

 

  



  

 

16 Stad & dorpen 
 

 

 

Goede en veilige verbindingen zijn, voor een gezond economisch en sociaal klimaat, 

onontbeerlijk. Dit geldt voor zowel voor wegen, openbaar vervoer als digitaal. Ook in de 

toekomst zullen veel burgers in de gemeente Leeuwarden op eigen vervoer aangewezen 

blijven. Dit neemt niet weg dat LIJST058 streeft naar goed dekkend en aansluitend 

openbaar vervoer.  

 

Voor de inwoners van Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradiel is de herindeling 

een spannende stap. LIJST058 heeft begrip voor de inwoners die twijfelen aan de 

herindeling. De voorzieningen voor de inwoners behouden, dat is voor LIJST058 

essentieel. Zwembaden, sportvelden, winkelcentra, bibliotheek en dorpshuizen mogen 

niet verloren gaan. Die voorzieningen zijn belangrijk voor het woongenot van de inwoners. 

 

 Inzetten voor de aanleg en verbetering van belangrijke wegverbindingen binnen en 

buiten de stad 

 Verbetering van de verbinding over de weg tussen Leeuwarden en Sneek via of 

langs bestaand tracé 

 Kwaliteit van het wegennet is uit veiligheidsoogpunt essentieel  

 Meer en veiligere fietsroutes 

 

  



  

 

17 Bestuur 
 

 

 

LIJST058 staat voor transparant bestuur, heldere verantwoording over genomen 

besluiten en besteding van belastinggeld. De gemeente is dienstverlenend naar de 

inwoners, ondernemers en gasten. De gemeente moet zich niet bemoeien met zaken 

die inwoners zelf kunnen organiseren. 

 

Leeuwarden groeit naar een volwassen stad. Inwoners participeren steeds vaker actief 

in de samenleving. De gemeente kan dus wat ons betreft een stap terugdoen. Geen 

overbodige overheidsbemoeienis en beperkende regels, maar de eigen kracht in de 

samenleving versterken door te luisteren en relevante initiatieven voor onze gemeente. 

LIJST058 wil graag een klein en flexibel gemeentelijk apparaat met lagere lasten voor 

de inwoners. 

  

We geloven in een kleine overheid, maar minder  overheidsbemoeienis  betekent  niet  

dat er minder aandacht is voor een  sociaal vangnet. In tegendeel! Op deze manier 

komen middelen beschikbaar voor inwoners die het echt nodig hebben. 

 

 LIJST058 is voor een gekozen burgemeester op basis van een referendum 

 Aantal wethouders verminderen van zes naar vier 

 Nieuwe gemeenteambtenaren wonen bij voorkeur in de gemeente of zijn bereid te 

verhuizen 

 De burger op het gemeentehuis moet vlot en efficiënt geholpen worden 

 

  



  

 

18 Financiën 
 

 

De gemeente Leeuwarden heeft een schuld van ongeveer 550 miljoen euro! Concreet 

betekent dat elke inwoner van de gemeente een schuld heeft van ongeveer 5000 euro. 

Wat nog erger is, de schuld loopt steeds meer op en daardoor kan de gemeente geen 

geld meer vrijmaken voor belangrijke taken als veiligheid, jeugdbeleid of sport. Zaken die 

LIJST058 juist wel belangrijk vindt. 

Daar komt bij dat er over deze schuld jaarlijks miljoenen euro's aan rente moet worden 

betaald. Euro's die wel opgehoest worden door de Leeuwarder belastingbetaler, maar 

waar hij of zij niks voor terugziet.  

Om de koopkracht van de burger op peil te houden of te verbeteren mag de OZB niet 

verder stijgen. Hoe meer geld de burger te besteden heeft, hoe beter dit is voor de 

(gemeentelijke) economie. 

 Sanering schuldenpositie krijgt prioriteit 

 Geen stijging gemeentelijke lasten burger 

 In de komende bestuursperiode daalt de formatie van de gemeente met 100 fte 

   



  

 

19 Culturele Hoofdstad 2018 
 

 

 

De stad Leeuwarden en de provincie Fryslân zijn een grote uitdaging aangegaan met het 

binnenhalen van het predicaat Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 (CH2018). Vele 

belangstellenden zullen kennismaken met onze gemeente. LIJST058 wil dat onze 

gemeente zich zo goed mogelijk kan presenteren aan onze gasten, maar wel binnen het 

reeds toegezegde budget van € 53.000.000. 

 

LIJST058 maakt zich grote zorgen over dit grootschalige project. Er is al veel 

gemeenschapsgeld verspild aan bestuurders van dit project. LIJST058 kijkt kritisch naar 

de stappen die worden gezet. Het uitgangspunt moet de ‘promotie’ van Fryslân zijn, 

Leeuwarden in het bijzonder. De ondernemers van de gemeente investeren in CH2018 

en mag er best op gericht zijn de ondernemers te belonen voor het vertrouwen. Het is 

vooral van belang dat de Friese cultuur onder de aandacht wordt gebracht.  

 

 Lokale kunstenaars en architecten niet overslaan, maar juist in de schijnwerpers 

tijdens Culturele Hoofdstad 2018 

 De burger gaat niet nog meer meebetalen aan Culturele Hoofdstad 2018 

 Opbrengsten toeristenbelasting zijn niet bestemd voor Culturele Hoofdstad 2018 

  



  

 

20 Eindelijk! 
 

 

 

Praat, denk en doe mee! 

Wilt u actief onderdeel uitmaken van 

LIJST058? Meepraten, meedenken en 

meedoen? Uw mening is belangrijk als 

burger van de gemeente Leeuwarden. 

Kijk op www.lijst058.nl/meedoen.   

 

Ga in gesprek! 

Tot aan de verkiezingen treft u ons aan 

op diverse locaties door de gemeente 

tijdens onze campagneactiviteiten. Hier 

gaan wij graag met u in gesprek. U kunt 

de agenda met planning van deze 

activiteiten vinden op de homepage van 

onze website www.lijst058.nl.   

 

Maak kennis! 

Bent u benieuwd wie er al meedoen? 

Wilt u weten wie namens u spreken als 

burger van de gemeente Leeuwarden? U 

kunt op www.lijst058.nl/kandidaten 

kennis maken met de kandidaten.   

 

Doneer! 

Als beginnende partij kunnen wij 

financieel alle hulp gebruiken voor onze 

campagne. Wilt u onze campagne 

financieel ondersteunen? Neemt u  dan 

contact op via info@lijst058.nl.   

 

Blijf op de hoogte! 

Voor overige informatie kunt u ons 

volgen op onze website en op social 

media of u kunt contact opnemen via 

info@lijst058.nl.  

 

LIJST058 wil er zijn voor de burger.  

 

Eindelijk!  
 

 

 

 

 
www.lijst058.nl 

 

 
  

 
www.facebook.com/lijst058  

 

 
 

 
www.twitter.com/lijst058  
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