B•E•L NIEUWSBRIEF

Bewonersvereniging EVA Lanxmeer, 3e jrg. Nr. 3 – mei 2000
Uitnodiging/oproep
Informatie-avond Beheer Openbaar Gebied
Op woensdag 7 juni a.s. om 20.00 uur vindt in ’t Praathuis
een bewonersoverleg plaats over het beheer van het
Deze avond is bedoeld voor elk lid, zowel voor degenen die
openbaar gebied in de wijk EVA -Lanxmeer.
geinteresseerd zijn in het onderhoud en beheer van ons
openbaar groen, als andere leden.
Doel van deze bijeenkomst is ons voor te bereiden op de
formele en praktische bespreking en invulling van de
Zie je kansen en mogelijkheden in relatie met de
beheervorm direct na de zomer. Dan wordt de beheervorm in
Binnenhoven of de Stadsboerderij of met een ander
overleg tussen de bewoners en gemeente ingevuld.
onderdeel van het project, dan is je inbreng uiteraard
buitengewoon welkom.
Door middel van deze informatie-avond voor de BEL-leden
wil het bestuur zorgen dat de bewoners een beeld krijgen
De bijeenkomst zal zijn op 7 juni om 20.00 uur in ‘t
van de voordelen van het zelf beheren van het openbaar
Praathuis.
groen in de nieuwe wijk. Maar ook is het van belang een
Vragen en suggesties zijn op voorhand ook al welkom. Je kan
beeld te krijgen van de bijbehorende verantwoordelijkheden
ze per post of per e-mail aan mij sturen.
en benodigde inspanningen en de eventuele nadelen.
Deskundigen van de gemeente zullen op 7 juni aanwezig
Jan Siebers, voorzitter
zijn om een beeld te geven van zaken waar we zoal mee te
maken zouden kunnen krijgen en om eventuele vragen te
beantwoorden.

Uitnodiging autodelen
Lage parkeernorm geen probleem in EVA-LANXMEER?!
Op donderdag 15 juni a.s. om 20.00 uur is in ‘t Praathuis
kan reduceren. Autodelen is een dienst die poogt te leiden
een bijeenkomst met een ‘actieve lezing’ over autodelen.
tot bewuster autogebruik. Door middel van autodelen kan
Het doel van de avond is tweeledig. We willen polsen of
je kosten, ruimte en energie/brandstof besparen. Ook wordt
bewoners belangstelling hebben voor enige vorm van
het vaak als een handige dienst voor de
autodelen. Als blijkt dat er voldoende belangstelling is
willen we aan het einde van de avond een voorselectie
In dit nummer:
maken van partijen die deze dienst kunnen aanbieden.
Rens Meijkamp, die op 11 mei a.s. promoveert op het
§ Beheer openbaar gebied
onderwerp autodelen, zal over het onderwerp veel te
§ Autodelen
vertellen hebben en graag met u in gesprek gaan.
§ 1e fase
§ 2e fase
Aanleiding is de lage parkeernorm in de wijk EVA -Lanx§ Kindercentrum
meer van 0,7. Dit houdt in 0,7 auto per woning, inclusief
§ Bestemmingsplan EVA -Lanxmeer
eventuele bezoekers. In een normale woonwijk in
§ Indicatie vaste bewonerslasten
Nederland wordt een norm gehanteerd van 1,2. Dat is dus
§ Schoon geld verdienen
nog al een verschil. Als wij als bewoners niets ondernemen
§ Mutaties ledenbestand
dan is een parkeerprobleem op voorhand een gegeven!
§ Adressen/colofon
Vandaar deze avond. Autodelen is een fenomeen wat zich
in diverse vormen ontwikkelt en wat het autobezit tot 50%
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gebruikers ervaren, omdat het gemak van de auto onder
handbereik vrijwel gelijk blijft in vergelijking met het bezit
van een auto.
Er is een overkoepelende organisatie 'autodate' die van
diverse partijen, die een variant op autodelen aanbieden,
informatie heeft.
Ter voorbereiding kun je hun website bestuderen:
http://www.autodate.nl/index-fr.html

De bijeenkomst zal zijn op donderdag 15 juni a.s. om
20.00 uur in ‘t Praathuis.
Vragen en suggesties zijn op voorhand ook al welkom
per post of per e-mail aan ondergetekende.
Jan Siebers, voorzitter

Huizen 1e fase steeds meer bewoond!
Het is voor vele BEL-leden nu een hectische tijd.
De 1e fase bewoners wonen er net of gaan er binnenkort
wonen. Klussen dus, nadenken over de inrichting of bezig zijn
je verhuizing voor te bereiden. Er is hierdoor geen artikeltje
over de ontwikkelingen bij de 1e fase gekomen: iedereen was
te druk. Ook Tjerk van de redaktie zit nu met zijn hoofd in het
stof in plaats van in de artikelen voor de nieuwsbrief.
De toekomstige 2e fase bewoners zitten nu in een periode dat
heel binnenkort de prijzen bekend worden en de kontrakten
met BEL en de bouwer moeten worden getekend. Nu wordt
het dus echt serieus voor hen. Ook is er veel gaande over de
energievoorziening voor de 2e fase.
Maar, er wonen dus nu echt mensen in onze wijk, het gaat nu
echt leven.
Er is nog echter zoveel te doen. Bij deze doen we ook aan
iedereen een oproep om mee te denken en te werken in een
werkgroep, bij een klus of wat dan ook. Ik heb zelf gemerkt
dat het voor mij ook zeer inspirerend heeft gewerkt. Er is heel
veel te doen, de speerpunten van het BEL bestuur voor 2000
maken dat ook duidelijk: de groenverklaring, het
bouwtoezicht en de inrichting van de hoven
voor de 2e fase, de presentatie lopende projecten zoals
pioniers/zelfbouwers boerderij/EVA -centrum,

kinderdagverblijf en Kwartel, het woonbehoefte onderzoek
voor de 4e fase, mobiliteitszaken zoals autodelen, het opzetten
van een energiebedrijf Distributie en Opwekking van Energie
in Lanxmeer (DOEL), een bewonersboek, de organisatie van
het beheer hoven en het openbaar gebied en de uitwerking van
de beheer-constructie, verspreiden BEL-nieuwsbrief naar de
‘buren van de wijk’, onderzoek woonkosten in EVA Lanxmeer, collectieve verzekering voor opstal, glas en
inboedel, het opzetten van de samenwerkingsverband
ELSAFIN tussen EVA -centrum, kinderdagverblijf, boerderij,
BEL, gemeente, beheersorganisatie en DOEL. En dan zijn dit
nog maar de speerpunten waaraan meer aandacht wordt
geschonken.
Het bestuur heeft besloten te gaan proberen om advertenties te
werven die passen bij het idee van de wijk. We zoeken iemand
die deze advertenties wil werven en de opmaak e.d. ervan
regelt. Voor deze klus kan je je het beste aanmelden bij
ondergetekende.
Frans Hoffer, bestuurslid

Stand van zaken 2e fase
Het laatste nieuws op het huizenfront is dat op bijna alle
huizen in de 2e fase een optie is genomen. Dus iedereen
zou nu kunnen uitvinden wie zijn of haar buur is/wordt. De
afgelopen weken hebben vele interne verhuizingen plaats
gevonden, waardoor vele plotseling andere buren bleken te
krijgen.
De afgelopen maand hebben we wederom een inventarisatie
onder de 2e fase bewoners gehouden, ditmaal om inzicht te
krijgen waar iedereen nu staat, of er nog brandende vragen
zijn die we niet 1,2,3 kunnen beantwoorden en of er
behoefte bestaat om met elkaar ervaringen uit te wisselen.
Daar zijn de belangrijkste punten uit de inventarisatie, zoals
de BEL-overeenkomst, het toezicht op de bouw, de
bouwvarianten en de hypotheekvormen samen met de
voorzitter en penningmeester van het BEL-bestuur
doorgenomen en toegelicht.
Op dit moment worden de groenverklaringen aangevraagd.
Ook is er een werkgroep gestart voor de begeleiding van de
bouw van de 2e fase en zal door de bewoners hiervoor een
extern deskundige worden ingeschakeld die het bestek
zal beoordelen, de bewonersbelangen tijdens de
bouwvergaderingen op tafel brengt, e.d. Aan enkele
bewoners is uitleg gegeven door Hein en Ad hoe de

financiële opbouw van de woningprijs is samengesteld. De
werkgroep voor de hoven is al gestart en heeft zich laten
voorlichten door de bewoners van de 1e fase.
Ook is er een begin gemaakt van een zgn. kennis - databank
waarin de deskundigheid en interesses van bewoners in kaart
zijn gebracht. Zo kan, als daar behoefte aan is, iemand met
specialistische kennis gerichter benaderd worden om zich in te
zetten voor het project. Er zetten zich steeds meer aspirant
bewoners actief in in werkgroepen of wonen overleggen bij. De
energiewerkgroep heeft bijvoorbeeld een rondleiding
georganiseerd door het stadhuis van Culemborg, waar een
soortgelijke energievorm als in de wijk wordt toegepast.
Daarnaast heeft deze werkgroep haar slagvaardigheid vergroot
door uitgebreid mee te denken over de mogelijkheden van een
centraal energiesysteem voor de 2e fase.
Kortom, door een actieve samenwerking en uitwerking van
vele initiatieven hopen we volgend voorjaar met nog meer
plezier en saamhorigheidsgevoel onze nieuwe huizen te
kunnen betrekken.
Sandra Wormgoor en Frans Hoffer, bestuursleden
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Vervolgverhaal Kindercentrum
Mijn reis naar Reggio Emilia in Italië was overweldigend en
inspirerend. In deze stad heeft de pedagogische Reggiobenadering onder leiding van professor Malaguzzi een
generatie lang kunnen groeien en rijpen. Wat de begeleiders,
atelierista’s en pedagogista’s, in samenwerking met ouders,
met de kinderen tot stand brengen, is indrukwekkend. De
bijzonder goede samenwerking en communicatie tussen de
kinderen, de goede banden tussen begeleiders en kinderen die
vooral ontstaan door de manier van werken, het hoge niveau
van de ‘werkstukken’ van de kinderen, de grote mate van
kunstzinnigheid, het intensieve leren kennen van de wereld
dat kan plaatsvinden door het werken aan onderwerpen die de
kinderen aandragen, de professionele manier van begeleiden
van de allerkleinsten, de creatieve ideeën over
materiaalgebruik en de op observaties gebaseerde inrichting
van de ruimtes dragen allemaal bij aan het succes van de
Reggio-banadering. Naar mijn idee zijn ze helemaal terecht
tot beste creches ter wereld uitgeroepen door Newsweek
enkele jaren geleden.
Alle informatie en ideeën breng ik over aan het team van het
kindercentrum zoals dat aan het ontstaan is. We gaan samen
de vertaalslag naar de Nederlandse cq. Culemborgse situatie
maken.

Lidwien Boudens is uit het team gestapt, voor haar drukken
de ondernemersrisico’s te zeer op
de schouders. Zonder haar zou het idee van het
kindercentrum waarschijnlijk niet gelanceerd zijn. Wij
danken haar hartelijk voor haar initiatief en al haar
inspanningen!
De startdatum van het kindercentrum is iets verlaat naar de
late zomer door vertraging in het vaststellen van een adres
voor de tijdelijke huisvesting. Er is nu bijna duidelijkheid op
dit punt, de contracten worden opgesteld.
Als u gaat verhuizen en spullen over hebt, wilt u dan alvast
aan het kindercentrum denken? Kastjes, fietswielen (als basis
voor mobiles bijvoorbeeld), (waardeloze) materialen
waarmee geknutseld kan worden zoals buizen, slangen,
knopen, gekleurd glas, knikkers, netten, houtblokken,
(computer)onderdelen, stoffen, papier, touw, rubber, leer,
metaal, dozen, het is welkom.
Het huidige en nieuwe postadres van het kindercentrum, p/a
R. Mellema, zijn: Singeldwarsstraat 20, 3513 BS Utrecht, tel.
030-2304669 en vanaf juni: Anton Coolenpad 9, 4103 WD
Culemborg tel. 0345-535314 (privé) en 0345-535213
(kindercentrum).
Roswitha Mellema

Inspraak bestemmingsplan
Eva-lanxmeer
Op 23 februari woonde ik de inspraakavond bij waar het
voorontwerp bestemmingsplan van het plangebied
EVA-Lanxmeer werd toegelicht en waar gelegenheid was tot
het inbrengen van suggesties tot aanpassing van dit
voorontwerp. Later dit jaar wordt een
ontwerpbestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad,
dat na ter inzage legging etc. leidt tot het definitieve
bestemmingsplan. Omdat onze woonwijk ligt in het
plangebied is het zinvol om scherp op te letten welke
bestemming het gebied van de wijk en het omliggende gebied
krijgt en welke restricties er worden opgelegd aan bebouwing
en bedrijvigheid.
Tot 13 maart 2000 heeft het voorontwerp ter inzage gelegen
op het stadskantoor bij de afdeling ruimtelijk ordening en
waren suggesties ter aanpassingmogelijk.
Aangezien de wijk EVA -Lanxmeer in haar doelstelling heeft
staan dat wonen en werken gecombineerd kunnen worden,
zijn bedrijven in het gehele plangebied mogelijk, met
uitzondering van het boerderijgebied, het waterwingebied en
een strook langs de provinciale weg. Zo kunnen tussen de
woningen bedrijven tot 200 vierkante meter komen zoals
banken, hoveniersbedrijven, adviesburo's, kantoren, kleine
ambacht- of nijverheidsbedrijven enz. Direct omliggend
is een strook waar tot 500 vierkante meter gegaan kan
worden. In een echt bedrijfgericht gebied tussen de school
Lek en Linge en het spoor is tot 4000 vierkante meter
mogelijk met een hoogte tot 25 m. Zonder geluidswering of
toestemming van de provincie kan in verband met het
spoorweglawaai (dat overal meer dan 50 dB is) in het gehele
gebied geen woningen worden gebouwd. Opvallend is dat

zogenaamde 'bouwwerken' in het gebied gelimiteerd zijn tot
20 m. Dit betekent dat windmolens niet hoger kunnen zijn. Ik
wil voorstellen dat we een suggestie indienen dat voor
windmolens deze grens wordt losgelaten. Immers pas op
grote hoogte waait het voldoende hard om rendement op te
leveren.
In het woongebied zijn er geen gebieden aangewezen die
onbebouwd dienen te blijven. De bebouwingsdicht-heid ligt
met 200 woningen erg laag. In de vijvers en andere
groenstroken kunnen in de toekomst zonder
bestemmingsplanwijziging bedrijven tot 500 vierkante meter
worden gebouwd. Hiertegen heb ik bezwaar gemaakt. Mijn
voorstel was om het grote water (de banaanvormige 'oude
Lek') als groengebied te bestemmen of anderszins de
bebouwingsdichtheid zo te limiteren dat 200 woningen de
grens is. De overige omwonenden klaagden over het
bouwverkeer en vielen me bij in het verzoek om de
bebouwingsdicht-heid te limiteren. Ook was er zorg met
betrekking tot de grondwaterhoogte toen Hyco Verhaagen
uitlegde dat de 'oude Lek' mee ging stijgen en dalen met de
regenval.
Hyco toonde een overheadsheet, waar het gebied dat door de
wijk beheerd ging worden, werd getoond. Deze was voor mij
nieuw. Er is een document (wat Hein Struben heeft) waarin
alle reacties van belanghebbende partijen op het
voor-ontwerp staan. Hierin meldt het waterwingebied dat er
wandelpaden kunnen komen op hun terrein, de spoorwegen
vraagt zich af of er een calamiteiten paragraaf komt in
verband met vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor en zo
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nog een paar wetenswaardigheden met betrekking tot hoge
druk gasleidingen en dergelijke.
Het wachten is nu op het ontwerp-bestemmingsplan
Lanxmeer. We houden de Gemeentekolom van de CC in de

gaten. Daarin zal de termijn van ter inzage- legging worden
vermeld.
Martin Ouwerkerk, penningmeester

Indicatie vaste bewonerslasten
Hieronder volgt een indicatie van de vaste lasten voor een
inwoner van de gemeente Culemborg op basis van de onze
meest recente afrekeningen.
De actuele heffingen kunnen dus iets hoger liggen i.v.m.
bijvoorbeeld indexering van de prijs.
Veel heffingen zijn gewaardeerd op de WOZ waarde. In dit
overzicht bedraagt deze f 241.000 op basis van waardering
per 1/1/1995. Voor 2001 gelden de nieuwe
WOZ-beschikkingen per 1/1/1999. Deze zullen veel hoger
uitvallen.
Aan de andere kant zullen de tarieven dan dalen omdat de
heffingen in principe gelijk blijven. Bij een hogere
WOZ-waarde hoeft de gemeente immers minder per
f 1000 te innen om aan haar inkomsten te komen.
Ik schat in dat de waarde f 241.000 per 1/1/95 overeenkomt
met een waarde van f 360.000 per 1/1/99. Dit betekent dat de

onderstaande lasten gelden voor een pand nu van ca f
400.000 (prijspeil mrt 2000).
De gemeente heeft al wel besloten in de gemeenteraad dat de
belastingen dit jaar stijgen met 20% en dat de zalmsnip blijft
bestaaan. Per saldo betekent dit wel een stijging van ca 150
t.o.v. de berekening.
Gezien de onduidelijkeheid m.b.t. WOZ-waarde en tarieven
is deze berekening dus een globale indicatie.
Voor vragen kan je altijd contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,
Cees Steijlen
0345-530791
pica@tip.nl
ƒ per jaar

Gemeente Culemborg
- OZB eigenaar 1999
- OZB gebruiker 1999
Totaal OZB
- Rioolrecht economische waarde
- Rioolrecht afvalwater
- Zalmsnip
Totaal gemeente

ƒ 4,62 per 3000 WOZ
ƒ 3,70 per 3000 WOZ
ƒ 0,81 per 3000 WOZ
ƒ 0,29 per M3 verbruik

GGR gas (verbruik ƒ 0,604 per M3)
- Vastrecht
- Onderhoud CV en kookplaat in onze situatie ƒ 164 per jaar

83

NUON (verbruik 0,2276 per kWh)
- Vastrecht

56

AVRI afvalcontainers (standaard 240 liter grijs - 140 groen)
(betaling via NUON)

520

Waterbedrijf Gelderland (verbruik ƒ 2,79 per M3)
- Vastrecht

50

Zuiveringsschap (betaling via waterbedrijf)
- Verontreinigingsheffing ƒ 79,29 per kwartaal
- Ingezetenenomslag ƒ 22 per kwartaal

317
88

Vierstromen gebied waterschapsbelasting
- Polderdistrict Tieler- en Culemborgerwaarden ƒ 1,84 per 5000 WOZ
- Waterschap van de Linge ƒ 0,34 per 5000 WOZ
TECECAI
- kabel ƒ 55,05 per kwartaal

89
16

220
2118
150

Stijging gemeentelijke belastingen
Totaal

371
297
668
65
46
-100
679

ƒ per jaar

2268
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Schoon geld verdienen
Door de run op internet fondsen komen de groenfondsen
verder in de schaduw te staan. De bekendheid van de
fondsen is ook nog minimaal door gebrekkige informatie.
Een nieuwe website op internet, Duurzaam-beleggen.nl,
brengt hier in verandering. Triodos en de ASN hebben al
goedlopende fondsen voor groen beleggen. En bijna alle
andere grote banken hebben plannen om op korte termijn
met duurzame beleggingsfondsen te komen. Op de website
is achtergrondinformatie te vinden, evenals nieuws,
koersinformatie, links en - als belangrijkste onderdeel een compleet overzicht van duurzame financiële producten
van banken,

verzekeraars en adviseurs. Procentueel stelt het aandeel
van de duurzame beleggingsfondsen overigens nog niet
zoveel voor, maar de behaalde rendementen zijn over
het algemeen niet minder dan gemiddeld. Uit een
onderzoek dat onlangs voor het blad FEM/de Week
werd gehouden naar de `duurzaamheid` van
beursgenoteerde bedrijven, kwam overigens een
verrassende winnaar tevoorschijn. Dat bleek namelijk
het olieconcern Shell te zijn.
http://www.duurzaam-beleggen.nl
Folkert van der Molen

Lanxmeer
Administraties
Stationssingel 6
4103 XJ Culemborg
Medio 2001: 2e fase Orta Hof
T: (0345) 535 700
F: (0345) 535 552
E: lanx.adm@planet.nl
Cees Steijlen
Financieel-administratieve dienstverlening voor bedrijven en organisaties die zich onderscheiden op gebied van
milieu, mens en maatschappij.

Mutaties in het ledenbestand
De volgende mutaties in het ledenbestand zijn per 25 feb
2000 te melden:
Nieuw:
S van Willigen, Kloosterstraat 1b, 4101 CT Culemborg, per
18-02-00;
JC Wijnvoord, Vroonland 5, 4112 NV Beusichem, per
21-02-00;
T Dam, adres bij mij onbekend, per 25-02-00.
Uitgeschreven:
HW de Vries, adres onbekend.
De volgende mutaties in het ledenbestand zijn per 03 mrt
2000 te melden:
Nieuw:
L Spronk, Rheapad 5, 4105 JG Culemborg, 18-02-00;
Y Bruijning, Achter Clarenburg 2, 3511 JJ Utrecht,
24-02-00;
ICF Engel, Havensingel 75, 5211 TZ s’Hertogenbosch,
28-02-00;
JA Bleumink & R Verweij, Vesuvius 74, 3524 WX
Utrecht, 25-02-00;

AMG Reijden, Rijnlaan 201, 8021 MX Zwolle, 02-02-00;
GJ Klop, Jan van Riebeeckstraat 106, 4105 BD Culemborg,
24-01-00;
CBM Kuipers, Mendelsohnstraat 28, 3533 XH Utrecht,
09-02-00;
WWAG Vaartjes, Veenstraat 34, 7511 AS Enschede,
25-01-00;
M Bos, Domselaerstraat 1-HS, 1093 JL Amsterdam,
21-01-00;
H Oversloot & C Kok, Mudaheerd 73, 9737 XB
Groningen, 03-03-00;
PLJJ Wilms, Fagelstraat 98 HS, 1052 GJ Amsterdam,
03-03-00.
De volgende mutaties in het ledenbestand zijn per 17 mrt
2000 te melden:
Nieuw:
E de Raad, Hoevenseweg 1, 4107 LH Culemborg,
06-03-00;
GJ Versteegh, Torenstraat 4, 4161 CP Heukelum,
28-02-00;
PE Schouten & RJ Wellner, Boschweg 1, 4105 DL
Culemborg,17-02-00;
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A Bruijning, p/a Achter Clarenburg 2, 3511 JJ Utrecht,
18-02-00;
EP Bink & MD Wijna, Laan van Soestbergen 37, 3582 ST
Utrecht, 09-03-00.

A Versluys, Alida de Jongstraat 59, 4105 EC
Culemborg, 04-04-00;
J Sohilait, Rijnstraat 35, 4335 KG Middelburg,
05-04-00;
JHM Bögemann, Pr. Hendrikstraat 25, 4141 AG
Leerdam, 08-04-00.

De volgende mutaties in het ledenbestand zijn
per 09 apr 2000 te melden:

NB
Nieuw:
Ik laat deze mensen verder geen bericht van acceptatie
H Stegeman & E Rozema, Krugerlaan, 2806 EJ Gouda,
krijgen. Of dit een goede manier van doen is weet ik
12-03-00;
niet, maar nu komen deze mensen hun acceptatie als lid
AL Bayer, Relfeldtstraat 15, A-4451 Garsten (Oost.),
pas te weten via de eerste nieuwsbrief waarin hun
17-03-00;
namen staan in het lijstje van nieuwe leden.
WM Fase & WC de Haas, Kievitshof 7, 1383 GH Weesp,
22-03-00;
Martin Ouwerkerk, penningmeester
A Verschoor, p/o Wijde Begijnenstraat 70, 3512 AX
Utrecht, 02-04-00;
=======================================================================================

Belangrijke adressen/tel.nrs.
BEL bestuur
Jan Siebers (voorzitter) tel. 026-3515855
e-mail : ontwerp@euronet.nl
Jan Tempelman (secretaris) tel. 0547-275788
e-mail : jtemp@xs4all.nl
Martin Ouwerkerk (penningmeester)
tel. 0345-514710
e-mail : mouwerke.1@hccnet.nl en
Overig bestuur:
Irene Hendriks (werkgroep 1 e fase) tel.030-2722998
e-mail: alexander.irene@freeler.nl
Jan Hanhart (secretaris) tel. 073-5216836
e-mail : jhanhart@net.hcc.nl
Frans Hoffer tel. 030-2895368 of wk 020-5513812
e-mail : fshoff@mda.amsterdam.nl
Sandra Wormgoor tel. 030-2520214
e-mail dick.san@hetnet.nl
Frans Westendorp
e-mail : fgwestendorp@hccnet.nl

Kopij Nieuwsbrief
Het volgende nummer verschijnt op 1 juli 2000.

De kopij graag voor 13 juni bij de redactie op beide
onderstaande e-mail adressen inleveren.
Heeft u geen e-mail, dan graag de tekst op flop aanleveren.
Het redactieadres is: Akelei 24, 4102 JM CULEMBORG
(tel. 0345-521394).
Gonda Baard e-mail mwbaard@hetnet.nl
Tjerk de Jonge e-mail t. jonge@planet.nl of atc@timon.nl

Colofon
Redactie
Gonda Baard e-mail : gh.baard@culemborg.nl
Tjerk de Jonge e-mail : atc@timon.nl en t.jonge@planet.nl
Projectbureau EVA -Lanxmeer
Achterstraat 36-38
4101 BB Culemborg
tel. :0345-533529 fax :0345-533576
E-mail : eva.bureau@wxs.nl

Grafische verzorging
ATC Timon Arbeidstrainingscentrum
Voor Jongeren te Odijk
E-mail : atc@timon.nl
Oplage : 275 exemplaren Papier: Global
White 100% chl.vrij milieu keurmerk
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Beheer openbaar gebied
Autodelen
1 e fase
2 e fase
Kindercentrum
Bestemmingsplan EVA-Lanxmeer
Indicatie vaste bewonerslasten
Schoon geld verdienen
Mutaties ledenbestand
Adressen/colofon

Wil je de puntjes van het B.E.L logo op halve hoogte er
tussen in proberen te plaatsen. Dit op verzoek van het
BEL-bestuur.

Het artikel van de mutaties zou nog verder netjes
gemaakt kunnen worden door het plaatsen van
komma’s tussen naam, tussen adres en postcode en
tussen plaats en mutatiedatum.
De vaste rubrieken
in dit nummer
adressen
colofon
opnemen.
BEL 3 e jrg. Nr. 3 – mei 2000
Kopij Nieuwsbrief
Het volgende nummer verschijnt op 1 juli 2000. De
kopij graag voor 13 juni bij de redactie op beide
onderstaande e-mail adressen inleveren.
Heeft u geen e-mail, dan graag de tekst op flop
aanleveren. Het redactieadres is: Akelei 24, 4102 JM
CULEMBORG (tel. 0345-521394).
Gonda Baard e-mail mwbaard@hetnet.nl
Tjerk de Jonge e-mail t. jonge@planet.nl of
atc@timon.nl
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