Aan: College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Boom
Vergunningverlener:
Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen
BEZWAARSCHRIFT

Tegen de vergunningsaanvraag met projectnaam ‘Tomorrowland’
Ref. OMV 2021143788

Ondergetekende, Paul Segers, lid van de raad van bestuur en in overleg met de raad van
bestuur van de Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek wens ik in naam van de Vzw Aktiegroep
Leefmilieu Rupelstreek met ondernemingsnummer 0414.287.790, gevestigd te 2850 Boom,
Noeveren 261 volgend bezwaarschrift bezwaar in tegen de vergunningsaanvraag met
projectnaam ‘Tomorrowland’ en gekend onder de OMV referentie 2021143788, omwille van
volgende redenen:

1. Te zware impact op de leefbaarheid van de bewoners tijdens de opbouw- en
afbraakwerken van het festival en het verkeer van de toeleveranciers tijdens het
festival
Zowel op vlak van geluidsoverlast als de impact op het verkeer (lawaai en trillingen door het
zware vrachtverkeer) bij de opbouw en afbouw van het festival heeft de organisatie van
Tomorrowland een veel te zware impact op de rust en gezondheid van de bewoners. Het
zware vrachtverkeer door de smalle verbindingswegen en door de centra brengen de
veiligheid van de zwakke weggebruiker, wandelaars en fietsers, in gevaar. Maar zorgen ook
voor extra verkeersdrukte die verkeershinder veroorzaakt aan de buurtbewoners. De wegen in
Boom en Rumst zijn reeds overbelast door de toename van woningen en appartementen die de
laatste jaren bijgebouwd zijn, zowel in de centra van Boom, Terhagen en Rumst als langs de
Rupel.
Het mobiliteitsplan dat opgemaakt werd bij de aanvraag van de omgevingsvergunning (toen
nog milieuvergunning) met nr MLAV1-2013-0556 d.d.14 mei 2014, is dan ook niet meer
relevant en dient opnieuw uitgevoerd te worden. Te meer dat in de aanvraag vermeld staat dat
de opbouwwerken van Tomorrowland een week eerder in Schorre 1 zullen plaatsvinden. In
deze periode is er nog volop schoolgaand verkeer en zorgt het zwaar vrachtverkeer voor een
bijkomend gevaar inzake verkeersveiligheid. Een nieuwe mobiliteitsstudie is dan ook een
must inzake verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de woningen van de buurtbewoners.
Het zware vrachtverkeer van het vervoer van materialen en goederen voor Tomorrowland via
de Kapelstraat zorgt voor zware trillingen in de woningen. De ondergrond, bestaande uit
kleigrond, en de fundering van de Kapelstraat, zijn niet geschikt voor dergelijke zware
transporten. Er ontstaan tevens barsten in de muren van de woningen in de Kapelstraat. Om
deze reden werd dan ook een verbod van zwaar vrachtvervoer van meer dan 7,5 ton opgelegd
in de Kapelstraat. Een derde weekend zal nog tot meer vrachtverkeer van toeleveranciers

zorgen en dus ook voor meer schade en hinder. Tot op heden is er voor deze hinder nog geen
alternatief of oplossing uitgewerkt. Dit dient dan ook mee opgenomen te worden in de
ontbrekende mobiliteitsstudie
2. Geluidsoverlast:
In eerste instantie moeten wij ongewild de massa’s decibels ondergaan van de extra
festivaldagen. Het zijn ook de zware bastonen die een zware hinder veroorzaken zowel binnen
de woningen als in de tuinen van de omwonenden, zelfs tot ver buiten de gemeentegrenzen.
Het hoog gehalte decibels is zeer schadelijk, zowel op psychisch als fysiek vlak, zo
bevestigen meerdere rapporten (zie o.m.
https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/cardioloog-marc-goethals-strijdt-tegengeluidsoverlast-de-effecten-op-je-lichaam-zijn-funest/article-longread1788823.html?fbclid=IwAR07CmkLXdlDPCN1nfXQp0ykg2av0hypPUhtU7ncEZEu_Fgauq
FIpk8H1DA&cookie_check=1634730198 “Cardioloog Marc Goethals strijdt tegen
geluidsoverlast: ‘De effecten op je lichaam zijn funest’. )“
Geluidsoverlast is een miskende ‘vervuiler’ en schaadt de gezondheid. Het gehoor vangt altijd
geluiden op en de hersenen verwerken deze informatie continu. Een aanhoudende te hoge
geluidsintensiteit, overdag of ’s nachts, veroorzaakt een aanhoudende prikkeling van het
autonoom zenuwstelsel en zet ook het endocrien systeem onder druk met een ontregeling van
de hormoonbalans die instaat voor de reacties op stress. De gevolgen zijn sluipend en
ondermijnend voor de gezondheid: slaapverstoring, hypertensie, concentratieproblemen,
leerstoornissen, en versnelde cognitieve achteruitgang bij ouderen.
Er werden door de aanvrager geen milderende maatregelen om de geluidsoverlast te beperken
voorgesteld zoals een beperking van het geluidsdrukniveau om dit naar een aanvaardbare
maximum te brengen, alsook de zware bastonen sterk te beperken of enige beperking in
tijdsduur. De buurtbewoners dienen de gevolgen van de geluidshinder gewoon te ondergaan
ten koste van hun rust en gezondheid.
In het verleden werd door het provinciebestuur en de gemeentebesturen van Boom en Rumst
aan de omwonenden steeds beloofd om de geluidshinder van het muziekfestival te beperken
tot 1 weekend gezien de zware overlast. Maar ondertussen werd de omgevingsvergunning van
Tomorrowland op datum van 22/12/2016 op vraag van de organisator al gewijzigd naar 2
weekends tegen de zin in van de bewoners. Een derde weekend betekent nog minstens 3 extra
dagen extra zware geluidshinder voor de buurt, dit is ver boven de draagkracht van de
bewoners. De meeste bewoners vluchten weg uit Boom en Rumst om geluidshinder te
vermijden. De meeste gezinnen plannen dan ook hun vakantie gedurende deze periode op een
andere locatie in. Maar om dit gedurende 3 aansluitende weken gedaan te krijgen is voor de
meeste onmogelijk. Er is ook nooit een tegemoetkoming van Tomorrowland naar deze
bewoners gebeurd om hun meerkost tijdens een drukkere vakantieperiode of verplichte vlucht
te vergoeden. Het eigen geldgewin primeert boven een goede nabuurschap.
Afgelopen jaren zijn meer en meer jonge gezinnen met kinderen in de buurt van Schorre 1
komen wonen. Voor jonge kinderen en baby’s is hun avond- en nachtrust zeer belangrijk. Ook
voor hun is een tweede en nog meer een derde weekend met hoge decibels dan ook nefast.
Drie weekenden op rij gedurende 9 dagen is dan ook nefast voor hun gezondheid en rust.
De geluidsoverlast beperkt zich ook niet louter tot de muziekactiviteiten op het terrein van
Schorre 1. Ook het rumoer van de bezoekers in de woonstraten na het festival dienen de

bewoners er bij te nemen, alsook de geluidsoverlast van de afterparty’s met elektronisch
versterkte muziek op de talrijke campings van Dreamville. En dit laatste tot zeer laat in de
nacht.
Ook het vuurwerk dat door Tomorrowland op de laatste avond van het festivalweekend wordt
afgeschoten zorgt voor geluidsoverlast en in het bijzonder voor onze kinderen en dieren. Het
afschieten van vuurwerk is ook een aanslag op het dierenwelzijn.
De buurtbewoners wonen er 365 dagen per jaar en worden door een private organisatie van
een muziekfestival genoodzaakt om hun woning te ontvluchten gedurende een periode van
minstens 14 dagen, dat men wilt verlengen tot 21 dagen.
Het recht of een gezonde leefomgeving is vervat in art. 23 van de Belgische grondwet. Het
recht op de bescherming van de gezondheid en van een gezond leefmilieu houdt een standstill
verplichting in. De bepaling verbiedt dat het beschermingsniveau dat wordt geboden door de
van toepassing zijnde wetgeving in aanzienlijke mate vermindert zonder dat daarvoor redenen
zijn die verband houden met het algemeen belang. Het grondwettelijk recht op een gezonde
leefomgeving moet omgezet en geconcretiseerd worden in rechtstreeks toepasbare wetten,
decreten en besluiten. In wezen is de wetgever verplicht dit te doen. Als grondrecht dringt art.
23 GW zich op aan de wetgever als doelstelling van algemeen belang. De overheid moet de
bescherming van de gezondheid en van een gezond leefmilieu in acht nemen in haar beleid en
overheid kan verantwoordelijk zijn wanneer ze nalaat de rechten van de burgers behoorlijk te
beschermen.
De inrichting van de muziekactiviteiten van Tomorrowland betreft een exploitatie klasse 1,
wat betekent dat het een exploitatie met een hoge graad van mogelijke hinder betreft. De
wetgever heeft in het Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne dan ook bepaalt in art 4.1.3.2 dat de exploitant
steeds de nodige maatregelen voorziet om de buurt niet te hinderen door geluid en in art.
4.1.3.3 dat de exploitant onmiddellijk alle maatregelen treft om de toestand van hinder te
verhelpen. Alsook in art. 4.5.1.1waarbij de exploitant de nodige maatregelen dient te nemen
om de geluidsproductie aan de bron en de geluidsoverdracht naar de omgeving te beperken.

VLAREM II
Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen
inzake milieuhygiëne

Artikel 4.1.3.2.
Met behoud van de toepassing van artikel 4.1.2.1. treft de exploitant als normaal zorgvuldig
persoon alle nodige maatregelen om de buurt niet te hinderen door geur, rook, stof, geluid,
trillingen, niet-ioniserende stralingen, licht en dergelijke meer.
Artikel 4.1.3.3.

Bij hinder moet de exploitant onmiddellijk de nodige maatregelen treffen om die toestand te
verhelpen.
Artikel 4.5.1.1.
§ 1. De exploitant treft ter naleving van de bepalingen van dit hoofdstuk, de nodige maatregelen
om de geluidsproductie aan de bron en de geluidsoverdracht naar de omgeving te beperken.
Naargelang van de omstandigheden en op basis van de technologisch verantwoorde
mogelijkheden volgens de beste beschikbare technieken wordt hierbij gebruikgemaakt van een
oordeelkundige (her)schikking van de geluidsbronnen, geluidsarme installaties en toestellen,
geluidsisolatie en/of -absorptie en/of -afscherming.

Het is duidelijk dat de exploitant verzaakt aan deze verplichtingen. De talrijke klachten inzake
geluidshinder van de buurtbewoners en bewoners van de omliggende regio’s zijn daar het
bewijs van, maar worden niet langer genoteerd. Om dit alles te controleren en te doen stoppen
hebben we goede milieuhandhaving door politie en bijzondere milieu-inspectiediensten
nodig. Maar deze handhaving ontbreekt.
Maar de bevoegde overheid die de omgevingsvergunningen beoordeelt en aflevert verzaakt
ook in haar de zorgplicht om goed voor haar burgers te zorgen. En dit door steeds meer
festivaldagen te vergunnen en ons het recht op een gezonde leefomgeving hierdoor ontzegd.
Er werden geen bijzondere voorwaarden inzake het voorkomen van geluidshinder in de
verleende omgevingsvergunningen aan Tomorrowland door de overheid opgelegd wetende
dat de langdurige geluidshinder voor de omwonenden een aanslag is op hun rust en
gezondheid. De enigste bijzondere voorwaarde die in de omgevingsvergunning inzake
geluidshinder door de bevoegde overheid werd opgelegd betreft de beperking van dagen en
tijd van het festival. Maar dit volstaat niet om de hinder naar de omgeving te beperken of te
voorkomen. Er zijn ook geen milderende maatregelen door de aanvrager voorgesteld om de
geluidshinder naar de buurt te voorkomen en te beperken. Integendeel Tomorrowland vraagt
nog een extra weekend van 3 dagen voor haar muziekactiviteiten wat eerder opgelegd werd
als een beperking om de hinder te beperken. Het zou dan ook een daad van onbehoorlijk
bestuur zijn mocht deze wijziging/uitbreiding van de bijzondere voorwaarde door de
bevoegde overheid goedgekeurd zou worden. Dit zou betekenen dat de overheid kiest voor
het geldgewin van een privé-organisator boven het algemeen belang van zijn burgers, zijne
hun rust en gezondheid.
3. Inname van openbaar domein door een private vennootschap ten koste van de
bevolking
Bij een goedkeuring van een derde weekend voor Tomorrowland wordt het Provinciaal
Recreatiedomein De Schorre gedurende 11 weken ingenomen door de organisatie van
Tomorrowland en dit voor louter geldgewin en privébelang om aandeelhouders rijkelijk te
belonen. Het openbaar karakter van het domein als gemeenschappelijk goed voor de
bevolking wordt dan ook hierbij volledig ondergeschikt gemaakt.

Dat Tomorrowland na veel protest op het vergunnen van een tweede weekend nu ook nog een
derde weekend aanvraagt bewijst dat men met veel geld verdienen op de kap van anderen
nooit genoeg heeft. Het toont duidelijk aan dat Tomorrowland geen enkel respect heeft voor
de andere gebruikers van het openbaar domein. In de eerste plaats de buurtbewoners, onze

jeugd en op de tweede plaats de andere bezoekers die een gezellig uitstapje willen maken naar
De Schorre. Juist in de mooie zomermaanden wordt ons de toegang tot een openbaar domein
ontzegd in belang van privébelangen en dit gedurende 20% van het jaar. Dit druist in tegen
het maatschappelijk belang van het aankopen van provinciale domeinen om ze met
belastinggeld van iedereen aan te kopen en in te richten als recreatiedomein.
Onze jeugd heeft twee jaar lang dankzij de coronamaatregelen gedurende de zomers volop
kunnen genieten van de ontspanning in het recreatiedomein omdat Tomorrowland niet mocht
doorgaan. ‘Eindelijk is Schorre 1 ook van ons’ dachten onze jongeren. En nu de gedachte dat
Tomorrowland het hele domein voor de hele zomer in beslag neemt doet pijn voor onze
jongeren, maar ook voor hun ouders. Dient dit afgerekend te worden op de volgende politieke
verkiezing? Als bewoners zullen we onze bestuursleden in ieder geval beoordelen op hun
beslissing.
Te meer dat onze gemeenten Boom en Rumst sterk te kampen heeft met kinderarmoede
waarbij een groot deel van onze bewoners zich elders geen vakantie kunnen permitteren. Dit
is een zware sociale onrechtvaardigheid. Een openbaar domein is er voor iedereen en niet
alleen voor diegene heel veel geld kan betalen om naar een muziekfestival te gaan.
Een openbaar bestuur heeft de taak om het algemeen belang voorop te stellen en niet voor
extra verdiensten van vennootschappen te zorgen ten koste van de eigen bevolking.
De vennootschap die Tomorrowland organiseert heeft de voorbije jaren als internationaal
muziekfestival voldoende geld verdient om een eigen privéterrein aan te kopen voor het
organiseren van hun muziekfestival. Er zijn geen redenen om nog langer beslag te leggen op
een openbaar recreatiedomein dat voor 11 weken ontoegankelijk wordt gemaakt voor de
gewone burger.
Hun motivatie om in 2022 een derde weekend te organiseren klopt aan geen kanten. Tijdens
de coronaperiode hebben ze 1,8 miljoen euro steun gekregen van de Vlaamse overheid en
hebben ze ook digitale versies van Tomorrowland georganiseerd. Rekening houdende met de
grote winsten die ze in de periodes ervoor hebben gemaakt en aan hun aandeelhouders hebben
overgemaakt kan bezwaarlijk gezegd worden dat de vennootschap in financiële problemen
zitten. De aanvrager heeft hiervan geen enkel bewijs voorgelegd. In tegendeel want ze hebben
plannen klaarliggen om een landschappelijk geïntegreerde trappenpartij ‘Deltatrap’ in Schorre
1 aan te leggen op hun kosten en waarvoor de buurtbewoners en verenigingen zeker geen
vragende partij zijn; integendeel dit is de zoveelste ingreep op het landschap ten gunste van
Tomorrowland ten nadele van onze jeugd die hun sneeuwhelling voor de winter in de mist
zien gaan en waarbij de vereniging van de paragliders hun hobby kwijtspelen.
4. Verstoring van onze mobiliteit en sociale contacten
Volgens de European Convention of Human Rights moet men het ongestoord genot van
andermans woning eerbiedigen. "Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het
ongestoord genot van zijn eigendom”. Het festival Tomorrowland is hierop een inbreuk door
enerzijds de gigantische lawaai- en andere overlast die de bewoners steeds ervaren . En
anderzijds door dat de bewoners moeilijk hun woning kunnen verlaten en bereiken gedurende
het extra festivalweekend én gedurende de extra week die aangevraagd wordt vòòr de start
van het festival. Door de chaos inzake mobiliteit tijdens het festival Tomorrowland en het
beperken van toestemmingen is het voor bewoners onmogelijk om hun familie, vrienden,

kinderen en kleinkinderen uit te nodigen voor een bezoek. Dit is een beknotting van sociale
contacten. Een derde extra weekend betekent 3 extra dagen geen bezoek buiten de andere 6
aansluitende dagen. Dit is dan ook een zware aanslag op ons recht op het ongestoord genot
van onze woning.
5. Verstoring van de natuur en het niet naleven van de zorgplicht
De omgevingsvergunningsaanvraag is veel te summier opgesteld. Er ontbreken meerdere
rapporten, zoals o.m. een Passende Beoordeling. Provinciaal Recreatiedomein De Schorre ligt
vlakbij het Natura 2000 gebied “BE2300006 - Schelde- en Durme-estuarium van de
Nederlandse grens tot Gent”. Bijgevolg moet er in deze omgevingsvergunningsaanvraag ook
een rapport ‘Verscherpte Natuurtoets’ en eveneens een ‘Passende Beoordeling’ (natuurtoets)
vlg. art.36 ter opgemaakt worden. Beiden ontbreken in het dossier.
De mogelijke impact van een derde festivalweekend op de natuur werd niet bestudeert
waardoor er ook geen milderende maatregelen vooropgesteld zijn. Te meer dat de
biodiversiteit in Vlaanderen sterk achteruit gaat en de natuur dan ook een betere bescherming
nodig heeft. De zorgplicht voor de natuur wordt dan ook niet nageleefd.
Zowel Schorre 1, de Rupelvallei als ook de nabijgelegen kleiputten Boom en Rumst zijn
belangrijke leefgebieden voor vleermuizen. Er werden minstens 6 soorten in grote getalen
geïnventariseerd, zijnde Rosse vleermuis, Watervleermuis, Gewone dwergvleermuis, Ruige
dwergvleermuis, Bosvleermuis en Laatvlieger. Zo wel de soorten als hun leefgebied zijn
wettelijk beschermd in het Soortenbesluit van het Vlaams natuurdecreet als in de Europese
Habitatrichtlijn. Vleermuizen zijn zeer gevoelig voor verstoring zowel inzake geluids- als
lichthinder. Maar nergens lezen we iets over de effecten op hun aanwezigheid.
Maar ook de impact op insecten en broedvogels werd niet bestudeert. Van insecten weten we
al vast dat lichthinder een zware impact heeft. Voor broedvogels kan de impact van
geluidshinder een verstoring van de jongeren betekenen. Wettelijk loop het broedseizoen in
Vlaanderen tot 15 juli , maar door het Agentschap voor natuur en bos wordt het broedseizoen
heden ruimer beschouwd tot half augustus. Dit betreft dan ook de periode dat Tomorrowland
georganiseerd wordt.

De biologische waarderingskaart geeft aan dat het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre
grotendeels (en heel specifiek de zones waar het festival zelf doorgaat) bestaat ui “een
complex van waardevolle natuur” en “een complex van waardevolle tot zeer waardevolle
natuur”. Hiervoor moet, in de omgevingsvergunningsaanvraag, een natuurtoets opgemaakt
worden volgens art. 16 van het natuurdecreet. Die zit niet in deze
omgevingsvergunningsaanvraag.
Bij het item ‘Indirecte effecten’ in het document ‘Voortoets-rapport’ wordt niks gezegd over
het feit dat het domein De Schorre binnen de 1km voedseltrek en de 2km slaapplaats- en
broedkoloniebuffer van vogels valt. Dit is een belangrijk hiaat.
Het standstill-beginsel van het natuurdecreet (Art. 8 van het natuurdecreet) en de zorgplicht
voor de natuur (art.14 van het natuurdecreet) worden dan ook niet nageleefd. Dit principe stelt
dat de kwaliteit en de kwantiteit van de natuur in Vlaanderen er niet op mag achteruit gaan.

Het standstill-beginsel voor het behoud van de bestaande natuurwaarde dient dan ook
minstens het uitgangspunt te zijn.
Twee instrumenten ondersteunen dit beginsel:
· Zorgplicht: iedereen moet zorg dragen voor de natuur, zodat er geen schade aan toegebracht
wordt. Dit principe voorkomt dat de natuurwaarde er op achteruit gaat.
· Ecologische compensatie: als schade onvermijdbaar is, dan moet zij worden gecompenseerd.
Wij vragen u dan ook de aanvraag van de omgevingsvergunning te weigeren in
overeenstemming met het standstill-beginsel en de zorgplicht voor de natuur.
Wij verwijzen hiervoor naar volgende artikels uit het natuurdecreet:
Artikel 8. De Vlaamse regering neemt alle nodige maatregelen ter aanvulling van de
bestaande regelgeving om over het gehele grondgebied van het Vlaamse Gewest de
milieukwaliteit te vrijwaren die vereist is voor het behoud van de natuur en om het standstillbeginsel toe te passen zowel wat betreft de kwaliteit als de kwantiteit van de natuur.
Artikel 14. § 1. Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die manueel, met mechanische
middelen of pesticiden en met vaste of mobiele geluidsbronnen ingrijpt op of in de
onmiddellijke omgeving van natuurlijke en deels natuurlijke habitats of ecosystemen, op
waterrijke gebieden, op natuurlijke en halfnatuurlijke vegetaties, op wilde inheemse fauna of
flora of trekkende wilde diersoorten of hun respectieve habitats of leefgebieden, of op kleine
landschapselementen, en die weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze habitats,
ecosystemen, waterrijke gebieden, vegetaties, fauna, flora of kleine landschapselementen
daardoor kunnen worden vernietigd of ernstig geschaad, is verplicht om alle maatregelen te
nemen die redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om de vernietiging of de schade te
voorkomen, te beperken of indien dit niet mogelijk is, te herstellen. De bepaling van het
vorige lid geldt eveneens ten aanzien van wie opdracht geeft tot de in dat lid bedoelde
ingrepen.
Overeenkomstig art.6 van het natuurdecreet is het Vlaamse natuurbeleid gericht op de
bescherming, de ontwikkeling, het beheer en het herstel van de natuur.
Artikel 6. Onverminderd de bepalingen van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid, is het beleid inzake natuurbehoud en de vrijwaring van het
natuurlijk milieu gericht op de bescherming, de ontwikkeling, het beheer en het herstel van de
natuur en het natuurlijk milieu, op de handhaving of het herstel van de daartoe vereiste
milieukwaliteit en op het scheppen van een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak,
waarbij educatie en voorlichting van de bevolking inzake natuurbehoud wordt gestimuleerd.
6. Impact op het stikstofbeleid en klimaatbeleid in Vlaanderen
In de omgevingsvergunningsaanvraag wordt nergens melding gemaakt van de impact van de
milieuverontreiniging door NOx, de broeikasgassen en de CO2 van de bijkomende
internationale vliegreizen voor het aangevraagde derde weekend, nog voor het gegenereerde
extra verkeer van de festivalbezoekers, noch van de extra week voor opbouw en toelevering

e.d. met extra vrachtverkeer en voorzieningen voor dit extra weekend. Maar we weten dat de
ecologische voetafdruk van Tomorrowland immens is.
Dit is dan ook in strijd met het klimaat- en stikstofbeleid in Vlaanderen.
Wij, als Vzw Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek vragen dan ook om al deze redenen deze
omgevingsvergunning niet toe te kennen.
Inzake ons maatschappelijk doel en belang voegen wij onze statuten bij in bijlage.

Opgemaakt te Boom 24/10/2021
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