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Dossier met kenmerk: 2021-002413 10 pagina’s, 3 Bijlagen

Tegen het ontwerpbesluit Jan Glijnisweg 21 (‘het bouwen van 3 woningen met berging’) zijn 
binnen de daarvoor gestelde termijn van zes weken twee formele zienswijzen ingediend:
o 30 december 2021: de heer F.A. van Dam en mw. B.A. Schenk (hierna: de heer Van 

Dam), C.M. Smoorenburgerf 8 (via VvAA rechtsbijstand);
o 4 januari 2022: de heer A. Blokker, Jan Glijnisweg 21A (via ARAG SE Nederland).

Bezwaargronden van de heer Van Dam

Het bouwplan is apert strijdig met de gemeentelijke Lintenvisie
De ‘Strategie voor de linten in Heerhugowaard: Samen werken aan de linten’ (hierna: 
Lintenvisie), vastgesteld door de gemeenteraad in 2018, is opgesteld om de bestaande 
kwaliteiten van de aangewezen linten in Heerhugowaard te behouden en te beschermen, waarbij 
tegelijkertijd ruimte blijft voor ontwikkelingen met nieuwe woonvormen. Uitgangspunt is ‘rood-voor
-rood’; er moet altijd sprake zijn van het vervangen van reeds aanwezige bebouwing bij 
kleinschalige erftransformaties. Daarnaast zijn er basisuitgangspunten en voorwaarden 
geformuleerd bij de kansrijkheid van een erftransformatie.

Het perceel Jan Glijnisweg 21 maakt onderdeel uit van de westzijde van het asymmetrisch lint.
De westzijde is wat meer verdicht en heeft een meer stedelijk karakter ten opzichte van de 
oostzijde dat een meer agrarisch karakter kent. Desalniettemin is ook aan de westzijde de maat 
en schaal van de verkaveling ruim en met veel groen. Vooraan op de kavel staat een prominent 
hoofdgebouw dat naar de weg is gericht en overige (bij)gebouwen staan meer op de achtergrond
(bezien vanaf de weg). Onbebouwde ruimte is een kernwaarde, in casu manifesterend als 
onbebouwde ruimte op het totale erf.

In het bouwplan Jan Glijnisweg 21 worden voormalige bedrijfsgebouwen gesloopt en daar komen
3 woningen voor terug, allen gesitueerd achter het ‘hoofdgebouw’ (de oorspronkelijke 
bedrijfswoning). Voorts is het totale perceel groter dan 2000 m2. Het bouwplan voldoet aan de 
Lintenvisie (‘Ad 2- Sloop en nieuwbouw’, paragraaf 2.3), waardoor er een schetsontwerp door 
initiatiefnemer kon worden opgesteld. Na het akkoord op het schetsontwerp door de gemeente, 
kon deze worden uitgewerkt (Definitief ontwerp) met daarbij een inrichtingsplan voor de 
buitenruimte. Op basis hiervan is er een beeldkwaliteitplan opgesteld, dat een toetskader vormt 
voor de formele aanvraag omgevingsvergunning. In het beeldkwaliteitplan is een ruimtelijke 
analyse gemaakt van het perceel Jan Glijnisweg 21 en de nabije omgeving met een keuze in 
positionering en uitstraling van de nieuwe bebouwing en het beschrijven van de kernkwaliteiten.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) en de gemeentelijk 
stedenbouwkundige, hebben het beeldkwaliteitplan akkoord bevonden. De stedenbouwkundige 
opzet en verkaveling is dusdanig dat er een duidelijk erf in het midden achter de bestaande 
woning ontstaat. Rondom dit erf zijn de parkeerplaatsen en twee bergingen gesitueerd. Het erf 
krijgt een halfverharding. De woningen staan dicht op het erf wat het erf een samenhangend 
karakter geeft en daarmee ruimtelijke kwaliteit. De kapberg-woning staat in lijn achter de 
bestaande woning. De 2-onder-1 kap woning bevindt zich in het verlengde van de onbebouwde 
siertuin/boomgaard aan de voorzijde van het perceel. De materialen die bij de woningen worden 
gebruikt zijn hetzelfde om eenheid te creëren; de afwijking zit in de vorm van de gebouwen. Het 
plan voldoet aan de redelijke eisen van welstand.
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Gelet op het voorgaande is er in casu sprake van een Erftransformatie met de bijbehorende 
uitvoeringsregeling, als bedoeld in de Lintenvisie.

De heer van Dam geeft aan dat de nieuwe woningen, gelet op hun riante maatvoering, geenszins
aansluiten bij de bebouwde omgeving. Dit terwijl ook wordt gesteld dat het contrast met de 
gebouwde omgeving in de Lintenvisie een bijzondere kwaliteit is. Daarnaast zou de ‘kernwaarde 
zicht en doorzicht’ ontegenzeggelijk verdwijnen door de bouw van de drie woningen. Wat de 
Lintenvisie hiermee bedoelt zijn de korte en lange zichtlijnen vanaf de weg op het erf zelf, op de 
onbebouwde ruimte in het lint (= o.a. de voorerven), maar ook het doorzicht naar het 
achterliggende gebied of open landschap (onder paragraaf 1.1). Hiermee wordt niet het zicht en 
doorzicht bedoeld vanaf of vanuit het woonperceel van de heer van Dam.

Het groene karakter van het perceel, zijnde een kerneigenschap van de linten, is met het 
verdwijnen van het ‘tiny bos’ al teniet gedaan.
Geen sprake van een tiny bos
Er wordt gesproken over een tiny bos, maar daarvan is helemaal geen sprake. Het perceel was
verwilderd, er was veel overwoekerd onkruid en aldus achterstallig onderhoud. Er is gesnoeid, 
wat hoognodig was. Het is onduidelijk wat de heer Van Dam nu wil. Enerzijds stelt Van Dam dat 
het niet goed is dat er bomen en struiken zijn gesnoeid, maar anderzijds wil hij geen beperking 
van licht en uitzicht. Door de dichte begroeiing had Van Dam al een beperkt zicht en licht in de 
tuin, zodat dit argument niet opgaat. Het groene karakter is niet geheel ongedaan gemaakt, want 
er is en staat nog steeds groen. Bovendien zal er een groenblijvende haag worden geplant op de
perceelgrens.

Dat er geen sprake is van een tiny bos, maar sprake was van verwildering op het perceel Jan 
Glijnisweg 21 (als gevolg van langdurige leegstand) blijkt verder uit foto’s die zijn toegevoegd 
(Bijlage 1). Dit zijn foto’s op het moment dat de heer Van Dam de woning C.M. Smoorenburgerf 8
kocht (jaar 2005). Er was toen geen tiny bos aanwezig. Er was toen over en weer uitzicht op 
elkaars percelen. Er is aldus geen sprake van verlies aan privacy aangezien dat toen geen rol 
speelde. Niettemin, hebben initiatiefnemers toegezegd om een ligusterhaag te planten, waardoor 
er tegemoet wordt gekomen aan de belangen van de buurtbewoners. Conform de 
situatietekening (Bijlage 2; tekening nr. BA-15e) en als gevolg van het gevoerde participatietraject
(Bijlage 3), gaat er een ligusterhaag geplant worden langs de gehele perceelgrens met een 
hoogte van 1.75 m. Initiatiefnemers gaan dit als een kwalitatieve verplichting in de leveringsakte 
naar de koper(s) opnemen.

De 2-onder-1 kapwoning van bijna 8 meter hoog dicht op de erfgrens
De belangen worden onevenredig geschaad, vanwege verlies aan privacy. Bouwen nabij 
erfgrens (wegnemen zon- en daglicht) en de raampartijen en glazen erkers van woning de heer 
Van Dam zijn gesitueerd aan zijde voorgenomen bouw. Ook kan vanuit de vrijstaande woning op 
tuin, terras en woning van cliënten worden uitgekeken.
Voorts wordt er geluidsoverlast verwacht (verkeer- en stemgeluid) en beperking van het uitzicht.

Geen beperking van zicht, geen directe situering op de perceelgrens
Er wordt aangegeven dat de omringende groenblijvende haag van 1.75 meter hoog niet maakt 
dat de bezwaren tegen het bouwplan worden weggenomen. Er wordt een groenblijvende haag 
langs de perceelgrens geplaatst, omdat op deze manier wordt tegemoet gekomen aan de wens 
van de buurtbewoners voor groene beplanting tussen de percelen. Dit is naar voren gekomen 
tijdens het gevoerde participatietraject. Dit zal conform toezegging naar omwonende ook worden 
vastgelegd naar toekomstige bewoners in de vorm van een kwalitatieve verplichting c.q. 
boetebeding in de leveringsakte, zodat zij deze dienen te behouden en onderhouden.
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Er is geen sprake van een onacceptabele situering op de perceelgrens, aangezien de
nieuwbouwwoning circa 6,5 meter van de onderlinge perceelgrens af wordt gebouwd.

Geen verlies aan privacy
Er wordt aangegeven dat er verlies aan privacy is, omdat er vanuit de raampartijen op de eerste
verdieping van de twee-onder-een-kap woning rechtstreeks zich bestaat op en in de woning en 
tuin van de heer Van Dam. 
Er zit aan de achterzijde van de 2-onder-1-kapwoning geen dakkapel, enkel dakramen. Deze 
zitten op een hoogte dat je alleen bij een lichaamslengte van 1,80 meter er doorheen kan kijken. 
Als je kijken wil dan zou het kunnen, maar de dakramen bevinden zich ruim buiten de 2 m ten 
opzichte van de onderlinge perceelsgrens als bedoeld in het burenrecht. De vrijstaande woning 
bevindt zich op een nog veel grotere afstand ten opzichte van het perceel van de heer Van Dam. 

Er wordt geen zon- en daglicht weggenomen
Er wordt gesteld dat er onevenredig veel zon- en daglicht wordt weggenomen als gevolg van 
onderhavig bouwplan. De 2-onder-1-kapwoning (schuurwoning) wordt niet in het verlengde van 
het woonperceel C.M. Smoorenburgerf 8 van de heer Van Dam gebouwd, maar staat er op 
redelijke afstand schuin tegenover. Bovendien is de 2-onder-1-kapwoning woning lager dan de 
woning van de heer Van Dam. De 2-onder-1-kapwoning betreft een schuurwoning met één 
verdiepingslaag. De woning van de heer Van Dam heeft twee verdiepingen en is hoger dan de 
nieuw te bouwen schuurwoning. Zie de situatietekening, Bijlage 2. In die zin wordt er geen extra 
licht weggenomen. Daarbij komt dat er thans een (voormalige) bedrijfsloods aanwezig is en zijn 
de bomen veel hoger
Bovendien, zo geeft Van Dam zelf aan, zorgden de bomen en struiken tussen de percelen voor 
een beperking aan zon- en daglicht. Dit leverde geen problemen op. De schuurwoning is niet 
hoger dan wat er aan begroeiing aanwezig was. Er wordt aldus geen zon- en daglicht 
weggenomen. Ook niet door de struiken en bomen die er nu staan. Er is juist meer daglicht 
ontstaan doordat er gesnoeid is.

Geen geluidshinder
Er zou hinder van geluid ontstaan als gevolg van het nieuwe woongebruik. Op dit moment is er 
reeds sprake van een woonbestemming dat als zodanig gebruikt kan worden (achtertuin/terras). 
Daarnaast is het zo dat ook het woonperceel Jan Glijnisweg 21A zich direct naast het woon 
perceel van Van Dam bevindt. 

Op het perceel Jan Glijnisweg 21 was eerder een handelaar in aardappelen gevestigd. De 
aanwezige schuren werden gebruikt voor de af- en aanvoer wat enig geluid met zich meebracht. 
De schuren worden gesloopt, er zullen geen (semi)bedrijfsmatige activiteiten meer plaatsvinden. 
Er bevindt zich 19,5 meter tussen het hofje en de perceelgrens met het perceel van de heer Van 
Dam (zie situatietekening, Bijlage 2). 
De verwachting bestaat dat de nieuwe bewoners/bezoekers enkel stapsvoets zullen rijden over 
het eigen erf. Dat vindt aan de voorzijde van de twee-onder-een-kap woning plaats (middenerf), 
terwijl woning van de heer Van Dam zich aan de achterzijde daarvan zit. Enige geluiden worden 
dus door de nieuwbouw grotendeels tegengehouden.

Geen beperking van beleving vrijstaand wonen
De heer Van Dam zou niet meer de beleving hebben van vrijstaand wonen aan de C.M. 
Smoorenburgerf. De woningen aan de C.M. Smoorenburgerf zijn onderdeel van een 
nieuwbouwwijk waarbij er aan meerdere kanten reeds andere woningen aanwezig zijn. Zo 
bevinden zich aan de andere kant van de sloot diverse woningen, die in tegenstelling tot de 
nieuw te bouwen schuurwoning niet door een groenblijvende haag worden omringd. De woning 
van de heer Van Dam is onderdeel van een woonwijk, waarvan de woningen - net als de nu te 
bouwen woningen - achter de Jan Glijnisweg zijn gelegen. De 3 nieuw te bouwen woningen bij 
Jan Glijnisweg 21 zijn ruimer van opzet dan die aan de C.M. Smoorenburgerf wat te maken heeft 
met de aard en omvang van het huidige woonperceel Jan Glijnisweg 21. Vrijstaand wonen kan 
ook plaatsvinden op korte onderlinge afstanden van elkaar. Dat is ter plaatse reeds nu al 
zichtbaar. Beleving (van woongenot) is niet het recht hebben op een niet veranderende 
omgeving.
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Bezwaargronden van de heer Blokker

Strijd met een goede ruimtelijke ordening en beginselen van behoorlijk bestuur
Gesteld wordt dat de drie nieuwe woningen zullen leiden tot een onevenredige aantasting van het
woongenot van client. Gevreesd wordt vooroverlast als gevolg van stemgeluid, want er wordt 
dichter op de erfgrens gebouwd. Daarnaast is een toename aantal vervoersbewegingen van en 
naar het perceel en het gebruik van 8 parkeerplaatsen op het perceel Jan Glijnisweg 21. Dit zal 
overlast gaan geven en is niet meegenomen in de voorbereiding van de omgevingsvergunning.

Tot een aantal jaren geleden was er een aardappelhandelaar actief op het perceel. Er staat een 
bedrijfsloods aan de achterzijde. Er was toen sprake van aan- en afvoer van aardappelen, 
werktuigen etc. Er was toen sprake van meer geluid door verkeer dan op moment dat er sprake 
zal van bewoning. Er vinden geen semi-bedrijfsmatige activiteiten meer plaats, zodat het geluid 
wat dat betreft afneemt.

Er zal geen sprake zijn van een toename van verkeersgeluid. De verkeersbeweging op het eigen 
erf is via het bestaande oprijpad aan de linkerkant van de bestaande woning. Die situatie wijzigt 
niet.
De bewoners van de achtergelegen nieuw te bouwen woning en de schuurwoningen rijden via 
het oprijpad naar achteren en parkeren aan de achterzijde. Het parkeren en in- en uitrijden vindt 
aan de voorzijde van de twee-onder-een-kap woning plaats, terwijl de heer Blokker op nummer 
21A aan de achterzijde daarvan zit. Enige geluiden worden dus door de woning tegengehouden. 
De heer Blokker zal de verkeersbewegingen verder ook niet zien, omdat de woning ervoor 
gesitueerd wordt.
Er wordt rekening gehouden met acht parkeerplaatsen zodat er voor wordt gezorgd dat de 
bewoners en eventuele bezoekers op het eigen perceel kunnen parkeren. Twee van die 
parkeerplaatsen zijn bestemd voor de bestaande woning. Dan zijn er nog zes over. Dat er in het 
bouwplan met acht parkeerplaatsen rekening wordt gehouden, wil niet zeggen, zoals de heer 
Blokker stelt, dat die allen dagelijks het perceel meermaals op- en afrijden. Er valt niet te zeggen 
of alle parkeerplaatsen worden gebruikt. Er is juist ruim rekening gehouden met parkeerplaatsen, 
zodat de buurtbewoners geen last hebben van het parkeren.

De heer Blokker stelt, conform de ruimtelijke onderbouwing, dat er een geluidsbelasting van 50 
dB op de zuidgevel van de dubbele schuurwoning is geconstateerd en dat daarvoor een hogere 
geluidswaarde zal worden vastgesteld. Deze geluidsbelasting heeft betrekking op het 
wegverkeerslawaai afkomstig van de Jan Glijnisweg en wat een geluidsbelasting geeft op de 
gevel van de nieuwe schuurwoning. De norm is 48 dB (voorkeursgrenswaarde; Wet geluidhinder)
en op grond van een akoestisch rapport is duidelijk geworden dat de geluidsbelasting in casu 50 
dB bedraagt. Er dient derhalve een Besluit Hogere Waarde voor 50 dB te worden genomen, 
teneinde de binnenwaarde van het geluid binnen de wettelijke norm te houden. Dit heeft enkel 
betrekking op de geluidsbescherming van de bewoner van de schuurwoning. Wij stellen vast dat 
het woon-en leefklimaat van de toekomstige bewoner hiermee voldoende is gewaarborgd.

Strijd met gemeentelijk beleid
Aantasting karakter van de straat c.q. het gebied.
Ruimtelijke onderbouwing geeft aan dat het lint Jan Glijnisweg een agrarisch karakter en een 
open bebouwde structuur heeft. Dit bouwplan tast dit aan. Volbouwen zal leiden tot 
precedentwerking en dientengevolge in strijd met de Lintenvisie. 
Volbouwen van percelen dient enkel de initiatiefnemer in financiële zin en schaadt enkel de woon
- en leefbelangen van in dit geval de heer Blokker.

Er is geen sprake van doorbreking van het lint. Er is qua zicht sprake van een hoofdgebouw met 
een oprijpad en achtergelegen de woningen. De lijnvormige structuur blijft dus gehandhaafd. 
Daarbij komt dat juist achter de woning van dhr. Blokker op 21A een aantal jaar geleden 
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eveneens een andere woning is gebouwd (de woning C.M. Smoorenburgerf 8). 

Er is net als met de overige buurtbewoners een participatietraject geweest teneinde alle belangen
goed in beeld te hebben en te kunnen meewegen. Initiatiefnemers hebben met de heer Blokker 
een gesprek gehad. De heer Blokker heeft gevraagd om de tekeningen en deze zijn aan hem 
verstrekt.
De heer Blokker is tijdens het participatietraject meerdere keren in de gelegenheid gesteld om 
mee te denken en aanvullingen te geven op het traject, doch is hier niet inhoudelijk op 
gereageerd. De heer Blokker heeft samen met Van Dam op 19 november 2020 een schrijven 
gestuurd met als enige opmerking dat zij het plan niet willen (Bijlage 3).
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BIJLAGE 1

Foto’s woning C.M. Smoorenburg erf 8

Vanuit westelijke richting

Vanuit zuidwestelijke richting ( vanaf perceel Jan Glijnisweg 21)



Bijlage zienswijzen bouwplan Jan Glijnisweg 21 Pagina 7 van 10

Vanuit noordoostelijke richting
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Bijlage 2

Situatietekening nieuwe toestand Jan Glijnisweg 21
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Bijlage 3

Tijdsverloop, chronologie bouwdossier Jan Glijnisweg 21

- 2015: eerste plannen erfopsplitsing/sloop/nieuwbouw ingediend bij de gemeente. 
Initiatiefnemer is de heer Maurice Sijtsma;

- 2017: eerste verkavelingsstudies door Sander Douma Architecten BNA
- 12 november 2018: schetsplan ingediend tbv herontwikkeling van het perceel. 

Uitgangspunt van de gemeente is dat ‘het plan kan worden opgepakt als een pilotplan 
i.h.k.v. de toekomstige Omgevingswet (participatie moet worden ingevuld); beoordeling 
welstand/stedenbouw o.b.v. de Lintenvisie; initiatiefnemer zal alles zelf moeten regelen 
en de gemeente faciliteert alleen’;

- 15 november 2018: behandeling van ‘Beeldkwaliteitsplan Jan Glijnisweg 21’ d.d. 16-10-
2018 in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK); ‘het plan past binnen de Lintenvisie, 
maar er ontbreekt nog wat ruimtelijke kwaliteit’;

- 13 december 2018: tweede behandeling CRK. Aangepast Beeldkwaliteitsplan d.d. 31-11
-2018; kwaliteit is nu beter en voldoet op hoofdlijnen aan redelijke eisen van welstand;

- Maart 2019: eerste omwonendenoverleg en aanvraag omgevingsvergunning door de 
heer Maurice Sijtsma;

- 11 april 2019: participatieverslag: ‘elk van de omwonenden is persoonlijk bezocht en 
geïnformeerd in woord en beeld. Op 11 april vond een bewonersbijeenkomst plaats. 
Aanwezig waren dhr. Jansen, dhr. Valckx, dhr. Bosma en dhr. Blokker;

- 16 april 2019: afspraak plaatsgevonden met dhr. Van Dam (C.M. Smoorenburgerf 8);
- Eind augustus 2019: initiatiefnemer(s) gebeld door de gemeente; zij moeten een 

voorlichtingsavond organiseren i.h.k.v. participatie;
- 2 december 2019: lopende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld;
- 21 januari 2020; nieuwe aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Nieuwe 

aanvrager/initiatiefnemer Fundamentum Vastgoed BV, de heren Bas Kuyper en Marc 
Komen. Slopen van loodsen en het nieuw oprichten van 1 vrijstaande woning en een 2-
onder-1 kapwoning;

- Ontwerp is van architectenbureau Sander Douma uit Stompetoren. De opzet is die van 
een erf, ‘dit houdt in dat de nieuwe woningen zowel qua ligging als in de architectuur 
ondergeschikt zijn aan de bestaande hoofdwoning op het perceel’;

- 30 maart 2020: brieven verzonden met aankondiging planontwikkeling en aanbod om 
(i.v.m. corona) telefonisch (videobellen) toelichting te verschaffen. Of in overleg een 
fysieke afspraak regelen. De gemeente kan hierbij aanwezig zijn;

- 27 mei 2020: brief van omwonenden aan Fundamentum BV. Verzoek om een 
gezamenlijke bijeenkomst met inachtneming corona protocol:
Fam. A. Jansen, Marga Klompéland 36
Fam. A. Boxma, Marga Klompéland 38
Fam. J. Paap, Marga Klompéland 42
Fam. F. van Dam, Smoorenburgerf 8
Dhr. A. Blokker, Jan Glijnisweg 21a
Fam. R. Sweep, Jan Glijnisweg 19c;

- 11 juni 2020: omwonenden-bijeenkomst op locatie Jan Glijnisweg 21. Aanvrager, 
architect en gemeente (passieve rol) zijn aanwezig. Er wordt een presentatie gegeven en 
er is ruimte voor vragen. Ook zijn er notulen gemaakt. Aanwezige bewoners:
Fam. A. Jansen, Marga Klompéland 36
Dhr. A. Boxma, Marga Klompéland 38
Dhr. Valckx, Marga Klompéland 40
Dhr. J. Paap, Marga Klompéland 42
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Fam. F. van Dam, C.M. Smoorenburgerf 8
Dhr. Dongelmans, Jan Glijnisweg 8
Dhr. A. Blokker, Jan Glijnisweg 21a
Dhr. R. Sweep, Jan Glijnisweg 19c;

- 22 juli 2020 notulen van de bijeenkomst aan alle omwonenden verzonden;
- 26 oktober 2020: brief van Fundamentum BV aan omwonenden n.a.v. 

informatiebijeenkomst van 11 juni 2020. Verzoek om afspraak maken voor een 
persoonlijk gesprek, waarbij de nieuw voorgestelde oplossingen t.a.v. de 
bewonersvragen kunnen worden besproken (in totaal 5 aangehaalde onderwerpen);

- 5 november 2020: brief aan Fundamentum BV van dhr. Boxma, dhr. Jansen en dhr. 
Vakckx. Niet akkoord. Te weinig groen om bebouwing uit zicht te houden;

- 19 november 2020: brief aan Fundamentum BV van dhr. Van Dam en dhr. Blokker. 
Mordicus tegen extra bebouwing ter plaatse. Overige reacties omwonenden ontvangen 
per email of telefoon;

- 4 februari 2021 brief aan Fundamentum BV aan omwonenden met daarin een reactie op 
de gemaakte opmerkingen op de nieuwe stukken. Eén van de grootste struikelblokken is 
het behoud van de privacy. In de akte van levering zal naar de toekomstige en 
opvolgende eigenaren een verplichting worden opgelegd voor het houden en 
onderhouden van de haag. De minimale hoogte van de haag zal 1,75 m bedragen.

- 29 november 2021 t/m 10 januari 2022: ontwerp omgevingsvergunning ter visie gelegd 
t.b.v. het kunnen indienen van zienswijzen.
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