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Beste Lievegemnaar,

Dankzij de fusie van onze drie mooie, landelijke gemeenten komen we 
binnenkort terecht in één grote, bruisende gemeente: Lievegem.
Laat het duidelijk zijn, voor Open Vld is er geen ruimte voor grote, 
megalomane projecten.

We zetten ons volledig in voor “DE BURGER”, voor u. We willen dat in de 
eerste plaats u het beter heeft dankzij de fusie. Om die reden pleiten 
we voor vlotte, toegankelijke en flexibele dienstverlening nabij de 
inwoner.
Daarnaast willen we onze omgeving, van nature groen en 
aangenaam, beschermen en netjes houden. Duurzaamheid, de 
strijd tegen sluikafval en de zorg voor de buurten en kernen worden 
dagelijkse bekommernissen .

Uiteraard moet dit alles kunnen gebeuren op een zo efficiënt en 
transparant mogelijke manier en moet het bovenal betaalbaar zijn. We 
streven dan ook naar lagere belastingen en sloegen er reeds bij de 
voorbereidingen van de fusie in dit te realiseren.

Onze gehele visie op de toekomst van Lievegem en haar inwoners 
vindt u terug in de volgende pagina’s. Aansluitend kan u ook kennis 
maken met onze 29 gedreven kandidaten.

Enthousiaste groet,

Gerrit Van Brabandt 
Lijsttrekker Open Vld Lievegem

gewoon doen.

1. Dienstverlening en inspraak

Iedereen is gebaat bij een vlotte en open dienstverlening. Hoe willen wij 
dit realiseren?

Alledaagse vragen worden behandeld in de huidige gemeentehui-
zen. Voor meer complexe dossiers kan men terecht in het centraal 
administratief gebouw van Lievegem. Ook buiten de kantooruren 
zijn afspraken mogelijk.

Het ‘klik-bel-kom-systeem’ maakt het mogelijk om vragen volgens 
ieders voorkeur te kunnen beantwoorden. Via de computer, de te-
lefoon, in het dienstencentrum en eventueel aan huis voor senioren 
en mensen die moeilijker te been zijn.

De inwoner staat centraal en wordt steeds klantvriendelijk geholpen.

We bouwen een gebruiksvriendelijke en functionele gemeentelijke 
website.

We staan voor meer en beter overleg tussen diensten, ondernemers 
en verenigingen.

Reglementen houden we zo beperkt en eenvoudig mogelijk.

Inspraak: 

•	 Twee keer per jaar organiseren we een ‘burgerkabinet’.

•	 We willen op termijn werken met ‘burgerbegrotingen’.

•	 Iedere deelgemeente is present in de adviesraden, die nauw 
betrokken worden bij het bestuur.
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2. Ondernemen en landbouw

Een bloeiende lokale economie is de motor van een welvarende gemeen-
te. Hoe willen wij de Lievegemse ondernemer steunen?

We ontwikkelen een Lievegembon en -app.

We gaan voor een duidelijk en gebruiksvriendelijk digitaal onder-
nemersloket.

Er komt een team van ondernemers en ambtenaren dat zich focust 
op bedrijvige dorpskernen.

We moedigen pop-ups aan in leegstaande (winkel)panden.

Startende ondernemers kunnen de eerste twee jaar rekenen op een 
teruggave van de onroerende voorheffing.

Als ondernemers evenementen organiseren (bv. een jaarmarkt), 
voorziet de gemeente logistieke ondersteuning.

Landbouwers zijn ondernemers met specifieke noden en vragen die 
voldoende aan bod moeten komen.

Bij uitzonderlijke natuurfenomenen (bv. droogte) begeleidt de ge-
meente de getroffen landbouwers.
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3. Sport en ontspanning

De Lievegemse sporter kan zich dankzij het grote aanbod naar hartenlust 
uitleven. We willen echter zoveel mogelijk mensen in beweging brengen. 
Hoe willen we dit doen?

5. Jeugd en senioren

In Lievegem moet het aangenaam vertoeven zijn. Voor iedereen, ongeacht de leeftijd. Hoe zorgen 
we hier voor?

Jeugd

We gaan voluit voor voldoende kinderopvang door mensen aan te moedigen die dit zelf wil-
len organiseren.

Een sterke overkoepelende jeugdraad spreekt zich uit over de bekommernissen van de Lie-
vegemse jongeren.

We voorzien voldoende speelplekken en open ruimte voor Lievegemse jeugd (bv. skateterrein).

We voorzien een uitgebreid aanbod binnen Lievegem van sportkampen en opvangmogelijk-
heden tijdens de vakanties.

We voorzien een (fuif)zaal waar de jeugd zich kan uitleven.

We zorgen voor logistieke ondersteuning van jeugdverenigingen.

Senioren

We helpen mensen bij het vinden van hulp aan huis. Om te poetsen, te koken, samen inkopen 
te doen of een schouderklopje te geven als het even wat minder gaat.

Dankzij het ‘klik-bel-kom-systeem’ is een vlotte administratieve dienstverlening voor alle leef-
tijden gegarandeerd. Indien noodzakelijk ook aan huis.

We voorzien een ombudsdienst en ambtenaar specifiek voor senioren.

Een goed werkende overkoepelende seniorenraad die zelf initiatieven op tafel mag leggen, 
vergroot het welzijn van de senioren.

We stimuleren en steunen kwalitatieve ouderenzorg.

We mobiliseren de kennis van de senioren. Ze kunnen hun expertise inzetten voor huiswerkbe-
geleiding of bijvoorbeeld buurtbemiddeling.

4. Cultuur en verenigingen

Een bloeiend verenigingsleven met veel ruimte voor cultuur is de basis van 
een levendig Lievegem. Hoe willen wij de verenigingen een hart onder de 
riem steken?

We richten een overkoepelende Lievegemse cultuurraad op waarin 
de huidige cultuurraden vertegenwoordigd zijn. Cultuurbeleid ma-
ken we samen met de Lievegemnaar.

We bouwen een nieuwe podiumzaal, een gemeente van 26.000 in-
woners waardig (ACC).

Het faciliteren van de organisatie van een overkoepelend kunstcol-
lectief binnen Lievegem gedragen door kunstenaars van de ver-
schillende deelgemeenten is een prioriteit.

We ondersteunen de verschillende harmonieën van de drie deel-
gemeenten.

We behouden een bibliotheek per deelgemeente.

We ondersteunen en promoten het bestaande kunstonderwijs, dicht 
bij de woonkern.

De werkgroepen archief, geschiedenis en erfgoed verdienen meer 
aandacht.

Elke deelgemeente beschikt over een goed onderhouden basisinfra-
structuur. Een goede personeelsbezetting voor het onderhoud en toe-
zicht is hierbij evident. 

Het spreekt voor zich dat subsidies en tarieven in alle deelgemeen-
ten gelijk zijn.

Via de gemeentelijke website krijgt de sporter in één oogopslag een 
beeld van de beschikbaarheid van de sportzalen.

We hebben bijzondere aandacht voor de noden en wensen van de 
niet-georganiseerde sporter en nieuwe ‘opkomende’ sportvereni-
gingen. 

Waar mogelijk streven we ernaar sportzalen in scholen ook open te 
stellen voor verenigingen.

Verenigingen die inspanningen leveren om moeilijk te bereiken 
doelgroepen (bv. senioren, andersvaliden, kansarmen) in ‘beweging’ 
te brengen, kunnen op onze bijzondere steun rekenen.

Personen met een laag inkomen kunnen beroep doen op kortingen 
om aan sportactiviteiten deel te nemen.
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6. Milieu en natuur

We lenen de aarde van onze kinderen, het milieu en de natuur zijn dan 
ook van een uiterst groot belang. Hoe willen we in Lievegem optimaal 
zorgdragen voor de natuur?

Recyclageparken  

Lievegem telt momenteel drie recyclageparken. We zorgen ervoor 
dat kleine, veelvoorkomende fracties (bv. beperkt groenafval) blij-
vend dicht bij huis kunnen gelost worden.

Voor groter, moeilijker te verwerken afval onderzoeken we de beste 
piste. De laagst mogelijke tarieven zijn voor Open Vld prioritair t.o.v. 
grote, bijkomende investeringen.

Klimaat en milieu

De drie gemeenten hebben een burgemeestersconvenant afgeslo-
ten waarin ze overeenkomen om de CO2-uitstoot te beperken met 
40% tegen 2030. Door het klimaatplan uit te voeren, willen we voluit 
gaan voor een milieuvriendelijk Lievegem.

Milieu en klimaat zijn ontzettend belangrijk. We pleiten dan ook voor 
een schepen die uitsluitend bevoegd is voor deze domeinen.

We zetten in op bewustwording en nemen het voortouw als het om 
specifieke problemen gaat (bv. bijenpopulatie, bermen, etc.).

We voorzien ruimte om geboortebossen aan te planten.

De vele trage wegen in onze gemeente zijn een unieke troef. Deze 
onderhouden en een bredere functie en bekendheid geven, is hoe 
dan ook een must.

We zetten in op een doordacht bermbeheer.

Grachten verdienen onze aandacht en worden goed onderhouden, 
zo vermijden we overstromingen.

We binden de strijd aan met zwerfvuil en sluikstorten.

De overlast, die glasbollen vaak met zich meebrengen, pakken we 
aan.

De bekende ‘pmd-zakken’ breiden we uit naar ‘pmd-plus-zakken’.

Dierenwelzijn

Om een gezonde zwerfkattenpopulatie te verkrijgen, organiseren 
we in Lievegem diervriendelijke zwerfkattenacties. 

We voeren een diervriendelijk beleid (en zoeken bv. een geschikte 
locatie voor een hondenspeelweide).

7. Ruimtelijke ordening en patrimonium

In Lievegem is het aangenaam wonen en dat moet het blijven. Hoe zien we de ruimtelijke ordening 
binnen onze gemeente?

We zetten in op aantrekkelijk en betaalbaar wonen.

We springen creatief om met leegstand (pop-ups enz.).

Duurzaam bouwen en verbouwen wordt aangemoedigd.

We moedigen wonen in de kern aan. Bij nood aan uitbreiding van de wooncapaciteit houden 
we zoveel mogelijk rekening met de open ruimte.

Nieuwbouwprojecten moeten passen binnen de ‘dorpszichten’. 

Nieuwe woonvormen krijgen een plaats: friends-, kangoeroe-, en groepswonen.

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het om verduurzaming van ‘patrimonium’ gaat.

We blijven ijveren voor de afschaffing van de reservatiestroken rond het Schipdonkkanaal.

8. Mobiliteit en onderhoud

Zich verplaatsen is een levensnoodzakelijk iets. Hoe willen we dit zo vlot, veilig en milieuvriendelijk 
mogelijk doen?

Gevaarlijke punten pakken we zo snel mogelijk aan. Verkeersveiligheid gaat boven alles.

We investeren nog meer in voet- en fietspaden.

Langsheen de N9 moeten meer veilige oversteekplaatsen voorzien worden. We zijn wel niet 
bevoegd, maar dringen aan bij de bevoegde hogere overheid.

We zorgen ervoor dat alle wegen, fiets- en voetpaden er netjes bijliggen.

Toegankelijkheid voor mensen die moeilijker te been zijn, verdient onze bijzondere aandacht.

We voorzien een ‘zorgkaart’ voor alle zorgverleners. Op die manier kunnen ze vlot en dicht bij 
de zorgbehoevende parkeren.

We stimuleren alternatieve mobiliteitsvormen (bv. autodelen).

Iedereen moet zich op een veilige en vlotte manier van dorpskern naar dorpskern kunnen 
verplaatsen. Te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer en met de wagen.

We zetten in op toegankelijke en veilige fietsstalplaatsen.

We analyseren grondig de fietsstraten en bekijken hoe we ze kunnen optimaliseren en even-
tueel uitbreiden.

Door samenwerking met ‘De Lijn’ streven we naar een vlotter en meer uitgebreid openbaar 
vervoer.

We bannen sluipverkeer uit woonwijken en zwaar vervoer uit de dorpskernen.

12- tot 18-jarigen ontvangen een korting bij de aanschaf van een Lijnabonnement. 
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9. Sociaal beleid

Open Vld wil niemand aan zijn lot over laten. Op welke manieren willen we 
een sociaal Lievegem garanderen?

Door diverse samenwerkingsverbanden binden we de strijd aan 
met (kans)armoede.

Gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen genieten di-
verse voordelen door samenwerking met verschillende vzw’s (bv. 
gezinspremie, huiswerkbegeleiding en opvoedingsondersteuning). 

We zetten volop in op een Lievegems ‘Huis Van Het Kind’, waar alle 
ondersteuning voor (kans)arme kinderen en jongeren wordt samen-
gebracht.

We onderzoeken de huidige socio-culturele steunmaatregelen en 
moedigen moeilijk bereikbare doelgroepen aan om cultuur te be-
leven.

Positieve samenwerkingsverbanden met buurgemeenten houden 
we in ere (bv. Buurtcentrum De Kring in Eeklo).

We sporen actief verdoken armoede op door het inzetten van 
‘straathoekwerkers’. 

Van eenzaamheid wordt niemand beter. Daarom ontwikkelen we 
een plan om eenzaamheid te bestrijden.

In Lievegem is geen plaats voor discriminatie, daarom zijn we bv. 
een ‘holebivriendelijke’ gemeente met een actief beleid.

12. Onderwijs

Kinderen zijn de toekomst, daarover bestaat geen twijfel. Hoe zorgen we ervoor dat de school-
gaande jeugd veilig en vlot naar school kan?

We zetten in op veilige en aangename schoolbuurten bij alle Lievegemse scholen.

We zien de troeven in van de gemeentescholen in Vinderhoute en op het Eeksken en blijven 
deze verder ondersteunen. 

In Vinderhoute bouwen we een nieuwe school en creëren we een bloeiende en veilige school-
omgeving. We voorzien er ook een polyvalente ruimte die buiten de schooluren door Lieve-
gemse verenigingen kan gebruikt worden.

De schoolgebouwen en -omgeving op het Eeksken verdienen een upgrade.

De route van de Lovendegemse schoolbus breiden we uit naar de andere deelgemeenten. 

Kinderen moeten zo dichtbij mogelijk naar school kunnen. In eerste instantie genieten Lieve-
gemse kinderen dan ook voorrang in Lievegemse scholen.

Scholen genieten korting voor het gebruik van het gemeentelijk zwembad.

We moedigen kinderen en ouders aan gebruik te maken van trage wegen om naar school 
te fietsen.

11. Veiligheid

Zich thuis voelen betekent ook zich veilig voelen. Hoe willen we van Lievegem een veilige thuishaven 
maken?

We blijven inzetten op inbraakpreventie en geloven in de werking van burgerinitiatieven (bv. 
BIN-systeem). 

We staan voor meer blauw op straat (uitbreiding van de wijkwerking). In de nieuwe politiezone 
Deinze-Zulte-Lievegem zullen acht extra personeelsleden worden aangeworven met als doel 
de Lievegemse straten veiliger te maken.

Waar nodig wordt bijkomend in slimme bewakingscamera’s geïnvesteerd.

Om kleine overlast een halt toe te roepen (bv. sluikstorten), schakelen we de hulp in van ge-
meenschapswachten.

Door de aansluiting van Lievegem bij de brandweerzone Centrum, zetten we volop in op ver-
dere professionalisering waarbij de rol van de vrijwillige brandweerman belangrijk blijft.

10.  Financieel beleid en belastingen

Hoe willen we zo budgetvriendelijk mogelijk besturen?

We verlagen de gemeentelijke personenbelasting en de opcentie-
men op de onroerende voorheffing tot het huidige laagste niveau 
binnen Lievegem (momenteel Lovendegem). Daarenboven maken 
we definitief komaf met de algemene gemeentebelasting (AGB).

Het motto ‘meer doen met minder’ blijft onze ‘blauwe draad’ door-
heen het beleid. We springen zuinig om met de centen van de Lie-
vegemnaar.
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Gerrit Van Brabandt

Onze kandidaat-burge-
meester Gerrit is momenteel 
schepen van o.a. cultuur en 
milieu in Lovendegem en 
blikt terug op een mooie 
loopbaan als huisarts. Hij is 
gehuwd en trotse vader van 
drie volwassen zonen.

Rika Blansaer

Rika is werkzaam als kok in 
DVC De Triangel en actief 
bestuurslid van Open Vld 
Lovendegem. Ze heeft een 
groot hart voor dieren en 
mikt dan ook op dieren-
welzijn.

Christophe Huysman

Christophe woont in Oost-
winkel en vertegenwoordigt 
de landbouwers. In het 
dagelijks leven een gedre-
ven  ondernemer en  vader 
van een prachtig gezin. Dit 
geeft hem de spirit om zijn 
beroepsgroep te vertegen-
woordigen.

Vincent Laroy

Vincent is reeds 24 jaar 
politiek actief in Lovende-
gem, waar hij momenteel 
als schepen bevoegd is 
voor o.a. financiën, verkeer, 
lokale economie, toerisme 
en feestelijkheden. Tevens 
is hij ondervoorzitter van 
‘Toerisme Meetjesland’ en 
kandidaat bij de provincie-
raadsverkiezingen (plaats 8 
op de provincieraadslijst).

Jeroen Rombaut

Duivel-doet-al Jeroen 
Rombaut is het voorbeeld 
van de lokale ondernemer, 
die naast zijn drukke beroep 
en zijn gezin ook actief 
deelneemt aan het vereni-
gingsleven.

Christiane Laureyns 

Christiane is ondervoorzit-
ter bij NEOS in Waarschoot 
en baatte jarenlang samen 
met echtgenoot Jan Pa-
elman een bloeiende zaak 
uit. Ze is de oma van onze 
eigenste nummer 5, Rein.

Viviane Verbiest

Viviane, werkzaam in het 
management van een 
Belgische bank, zetelt in de 
Waarschootse OCMW-raad 
en was in het verleden al 
gemeenteraadslid. Ze is 
gehuwd met brandweerman 
Guy Vereecke en is mama 
van 2 toffe twintigers.

Marquita De Fruyt

Marquita komt uit de 
Bloemekenswijk en staat via 
haar vele contacten garant 
voor een sociaal beleid. 
Haar gezin en haar vele 
hobby’s liggen haar nauw 
aan het hart.

Vera Roesbeke

Vera nam de afgelopen 
legislatuur samen met Guy 
De Neve als gemeente-
raadslid vastberaden haar  
verantwoordelijkheid op.  
Deze sportieve en muzikale 
dame neemt nu voor de 
vierde keer deel aan de 
verkiezingen.

Nik Braeckman 

Nik is een bekend Waar-
schoots ondernemer en is 
momenteel schepen van 
o.a. Cultuur. Hij is de partner 
van Danielle en fiere papa 
van zes kinderen.

Annelies Van Wiemeersch

Annelies is mama van 2 
kinderen en tegelijk bezieler 
van een eigen zaak. Zij wil 
graag haar ervaringen 
betreffende de balans werk 
en gezin delen met andere 
jonge ouders. Haar roots 
liggen in Lovendegem en is 
dat is ook een troef .

Petra Goossens

Petra is actieve mama van 
twee twintigers en werkt als 
accountmanager in de voe-
dingsindustrie. Ze komt heel 
graag onder de mensen en 
staat positief in het leven.

Guy De Neve

Guy is werkzaam als die-
renarts en kent, dankzij zijn 
jarenlange ervaring in de 
gemeenteraad, de politiek 
als zijn broekzak. Momenteel 
maakt hij als gemeente-
raadslid deel uit van de 
oppositie in Zomergem. 
Voorheen was hij er 12 jaar 
schepen van o.a. milieu, 
landbouw, lokale economie 
en openbare werken.

Evelien Dedapper

Evelien is mama van 2 
zoontjes en werkzaam bij 
OCMW Gent. Zij tekent 
eveneens voor jeugd, een 
sociaal en groen beleid en 
Vinderhoute.

Tom De Clercq

Tom is 35 jaar, werfleider 
bij een Gents bouwbedrijf 
en was jarenlang actief als 
KLJ-lid. Momenteel is hij lid 
van het beheersorgaan en 
de jeugdraad, alsook Voor-
zitter van Jong VLD.

Dagmar Nevejans

Dagmar is nieuwkomer in 
de politiek en is zelfstandig 
verpleegster in de Loven-
degemse regio. Voor elkaar 
zorgen draagt zij hoog in 
het vaandel.

Matthieu Rammant

Matthieu is papa van 2 
jonge meisjes en heeft een 
hart voor de wijk Hoet-
sel. Beroepshalve is hij als 
verkoopsdirecteur bijna 
wekelijks internationaal op 
weg. Hij wil dan ook graag 
zijn ervaring en kennis ten 
dienste stellen van de ge-
meenschap.

Ann Boterdaele

Ann is gemeenteraadslid in 
Waarschoot, directielid in 
een modebedrijf en partner 
van brandveiligheidsexpert 
Karl Verstockt. Ze is erg 
actief in het bedrijfsleven, 
maar kiest er toch voor 
om kandidaat te zijn bij de 
verkiezingen.

Wendy Verspeelt

Wendy was in het verle-
den actief als voorzitter 
en bestuurder in de vzw 
Gemeentelijke Sportcentra 
Zomergem. Deze sportieve 
mama van drie is werkzaam 
als zelfstandig meewerkend 
partner.

Christophe Soens

Christophe is IT-specialist 
woonachtig te Lovende-
gem-Dorp. Hij staat volledig 
voor de liberale waarden.

Jonas Berth

Harde werker Jonas is 
zelfstandig technieker in 
bijberoep en zoon van fiets-
handelaar Berth. 

Stephanie Van den Berghe

Stéphanie is bestuurslid en 
gemotiveerd zorgkundige. 
Ze wil zich graag inzetten 
voor armoedebestrijding 
en zorg. 

Désirée Maryns 

Désirée heeft als twintiger 
een aparte  kijk op de din-
gen. Ze is er zich van bewust 
dat een gezonde geest en 
een gezond lichaam samen 
horen en dat is dan ook 
haar motto.  Zij wil zich in-
zetten voor  natuurbehoud.

Freddy Haegeman
Freddy is gehuwd met 
Nicole Roegiers, heeft 2 
kinderen en 2 kleinkinderen. 
Hij is momenteel schepen 
van o.a. Openbare Werken 
en Feestelijkheden in Waar-
schoot. Gelet op zijn jaren-
lange ervaring in de politiek 
is hij de geknipte man om 
de lijst te duwen.

 Rein De Vries 

Rein is 22, student com-
municatiewetenschappen 
aan de Gentse universiteit 
en voorzitter van Open 
Vld Waarschoot. Hij speelt 
saxofoon in o.a. de Waar-
schootse harmonie en klust 
in het weekend bij in de 
lokale horeca. Rein is onze 
jongste kandidaat.

Dirk Van Renterghem

Dirk uit Vinderhoute is land-
bouwer en 24 jaar gemeen-
teraadslid te Lovendegem. 
Hij is de ‘duwer’ van het rijtje 
Lovendegemse kandidaten.

Veerle Schautteet

Veerle is advocaat en was 
30 jaar actief bij Open Vld 
Gent. Zij heeft een dochter 
en twee kleinkinderen.

William Colombeen

William is inwoner van 
Vinderhoute, sterk geënga-
geerd in sportmiddens en 
organisator van de kermis 
in de Bloemekeswijk, de 
Vinderhoutse Kerstmarkt en 
de winterhappening van de 
Lovendegemse Bastards.

Johan De Ronne

Johan is postbode, voorma-
lig uitbater van het parochi-
aal centrum en overtuigd li-
beraal. De politieke microbe 
en sociaal engagement 
heeft hij geërfd van zijn 
vader, Irené De Ronne, een 
bekend Lovendegemnaar 
die in 1970 als éénmanspartij 
opkwam. 

Voorstelling 
Kandidaten



1. Gerrit Van Brabandt

2. Viviane Verbiest

3. Guy De Neve

4. Wendy Verspeelt

5. Rein De Vries

6. Vincent Laroy

7. Nik Braeckman

8. Dagmar Nevejans

9. Stephanie Van den Berghe

10. William Colombeen

11. Rika Blansaer

12. Marquita De Fruyt

13. Evelien Dedapper

14. Christophe Soens

15. Dirk Van Renterghem

16. Jeroen Rombaut

17. Annelies Van Wiemeersch

18. Matthieu Rammant

19. Désirée Maryns

20. Johan De Ronne

21. Christophe Huysman

22. Vera Roesbeke

23. Tom De Clercq

24. Jonas Berth

25. Veerle Schautteet

26. Christiane Laureyns

27. Petra Goossens

28. Ann Boterdaele

29. Freddy Haegeman

Kiesladder 
14 oktober

Provincieraadsverkiezingen 
14 oktober

Vergeet Je ook niet om 
Vincent Laroy  te steunen in de 
provincieraadsverkiezingen?

gewoon doen.
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