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Mooi weer in Zandvoort  

Missie geslaagd 
In de afgelopen periode heeft de CDA fractie en CDA wethouder Gert-Jan Bluijs veel werk 
verricht om Zandvoort weer goed op de kaart te zetten. Wij vinden dat we in die missie  
geslaagd zijn en dat er een mooi toekomstperspectief is neergezet. 

Investeren in de Toekomst 
In mei 2014 werd gestart met het investeren in de basisvoorzieningen rond jeugd, ouderen, 
zorg, welzijn en werk. Onontkoombaar en hoge prioriteit had het weer op orde brengen van 
de gemeentefinanciën waarbij ook de stijgende woonlasten beperkt zouden moeten worden. 
Want zonder gezonde financiën, geen sterk en zelfstandig Zandvoort.  Het op de kaart zetten 
van Zandvoort als badplaats werd vervolgens door goed collegiaal bestuur en draagvlak 
tecreëren bij ondernemend Zandvoort gerealiseerd. 

Ambities verder uitbouwen 
Met solide gemeentelijke financiën aan het eind van deze raadsperiode is het nu tijd 
om de ambities verder uit te bouwen en waar te maken. 
In ons verkiezingsprogramma "Mooi weer in Zandvoort” wordt gewerkt aan de 
toekomst van Zandvoort. Regeren is vooruit zien, samen verantwoordelijk waarbij het 
investeren in de Zandvoortse gemeenschap bij het CDA voorop staat.  
 

 

Namens programma-commissie  
CDA Zandvoort/ Bentveld 

G.J.Bluijs lijsttrekker 

December 2017 
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1. Het CDA heeft veel gerealiseerd op het gebied van zorg. Het oprichten van het 

Sociale wijkteam, 2e wijksteunpunt in het Centrum en het project Langer zelfstandig 
thuis wonen. Deze punten hebben veel bijgedragen aan het verkrijgen van de titel 
"Gouden Sociale Gemeente". Het CDA staat hierbij midden in de samenleving en legt 
daarbij de verbindingen. 

2. Het behoud van Zandvoorts erfgoed zoals het Zandvoorts Museum, Gebouw de 
Krocht, het optimaliseren van het gebruik van de Blauwe Tram in het centrum, de 
renovatie Wim Gertenbach College, nieuwe post Reddingsbrigade Zuid en nieuw 
kunstgrasveld Hockey, sportveldje in Nieuw Noord zijn in de afgelopen raadsperiode 
mede door het CDA gerealiseerd.  

3. Huisvesting voor jong en oud wordt door starters- en blijvers leningen gestimuleerd. 
Het uitvoeringsprogramma Wonen Zandvoort gaat nieuwe mogelijkheden en 
doorstroming bieden voor huisvesting van Zandvoorters in de huur- en koopsector. 
Daarnaast zal een nieuwe zorg locatie op Huis in de Duinen worden gerealiseerd. 

4. De Strategische Investeringsagenda en de bijbehorende middelen geven de nodige 
impulsen om goed te kunnen werken aan de toekomst van Zandvoort. Zie 
Bedrijventerrein Nieuw Noord, Stationsplein, Entreegebied, Badhuisplein, Watertoren 
plein met behoud van de watertoren, Boulevards en de ontwikkelingen in de 
openbare ruimte in de buurten en wijken van Zandvoort. 

5. Realisatie nieuw bedrijventerrein Nieuw Noord, voordelig parkeren in de winter, 
inrichten van het Innovatiefonds en geen extra lastenverzwaring waren belangrijke 
speerpunten van het CDA die in de afgelopen raadsperiode zijn gerealiseerd. 

6. De toekomst van Zandvoort als zelfstandige gemeente wordt door een goed 
functionerend gemeentebestuur, een op de toekomst ingerichte ambtelijke 
organisatie en een gezonde financieel huishoudboekje gewaarborgd. 

7. CDA heeft in het college in samenwerking met een sterke fractie er voor gezorgd dat 
ondanks alle politieke perikelen Zandvoort zich sterk heeft geprofileerd en dat er op 
veel gebieden vooruitgang is geboekt. 

WAT WIJ HEBBEN GEREALISEERD
Mooi weer in Zandvoort
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WAT WIJ DE KOMENDE JAREN WILLEN 
REALISEREN 

Verbinden en zorgen voor Zandvoort 
CDA Zandvoort wil op de ingeslagen weg verder gaan, ook willen wij de komende vier jaar 
deel uit maken van het College en als grote een sterke fractie invulling geven aan onze 
ambities. Het CDA zal onverminderd aandacht hebben voor de Zorg en Welzijn van alle 
Zandvoorters waarbij de jeugd, ouderen en mensen die dat nodig hebben extra worden 
ondersteund.  

Wij staan voor verbinden, de handen gezamenlijk ineenslaan, oplossend gericht zijn en met 
elkaar in gesprek gaan. Het CDA is hierin bruggenbouwer gebleken en wenst die rol in 
Gemeenteraad en college B&W verder in te vullen. Om ook in de toekomst een sterke 
Gemeenteraad te kunnen garanderen, wil het CDA zich hard gaan maken om de bestuurlijke 
functie van Gemeenteraadslid maatschappelijk aantrekkelijker te maken door het invoeren 
van duo-raadslidmaatschap mogelijk te maken. 

Positie Zandvoort versterken door samen te werken 
Een solide en verantwoordelijk financieel beleid is vanzelfsprekend ons uitgangspunt. Hierbij 
weten we dat toerisme de belangrijkste motor voor onze economie is. Het CDA ziet voor de 
gemeente een faciliterende en coördinerende rol weggelegd om onze badplaats als nummer 
1 van Nederland gepositioneerd te krijgen. Zandvoort aan Zee als visitekaartje neerzetten is 
essentieel. Dus investeren in openbare ruimte en onze woonwijken is noodzakelijk en 
gewenst. Hierbij zijn kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid uitgangspunt. 

Dit proces dient in goed overleg met de inwoners van Zandvoort plaats te vinden waarbij 
begrip en verantwoordelijkheid voor elkaars belangen worden erkend en ook 
oplossingsgericht wordt gehandeld.  

 

Mooi weer in Zandvoort



 ! /!    Verkiezingsprogramma CDA Zandvoort-Bentveld 2018-2022                                                                                      5 16

  

 

CDA Zandvoort om op te kunnen bouwen 
"Ons dorp" verdient aandacht en betrokkenheid van onze bestuurders. Het CDA Zandvoort 
heeft daar de afgelopen vier jaar blijk van gegeven, zowel door het werk van CDA wethouder 
Gert-Jan Bluijs alsook door het werk van een sterke CDA fractie.  

Dit is niet onopgemerkt gebleven. Het CDA groeit ! De komende 4 jaar staan wij er met een 
zeer jonge en deskundige groep CDA’ers klaar voor om te werken aan de toekomst van 
Zandvoort. Doordat onze kandidaten midden in de samenleving staan, als wethouder, 
raadslid, politieagent, jurist, zorgverlener, verkoper, manager, inwoner, ouder en nog veel 
meer gaan wij;  jong en oud, alleenstaande en gezinnen, ondernemers en burgers de 
komende vier jaar onze aandacht geven. Voorliggend programma 2018/2022 is dan ook 
geschreven in de geest van wat wij als CDA voor de Zandvoortse gemeenschap in de 
breedste zin van het woord kunnen en willen betekenen. 

Speerpunten voor de komende raadsperiode 

 

Veilig wonen en leven in Zandvoort 

Duurzaamheid, groen en milieu 

Zandvoort als visitekaartje 

Toerisme en economie stimuleren 

Ouderenzorg bij CDA in goede handen 

Gezinnen en jongeren krijgen de ruimte in Zandvoort 

Ook mooi weer voor iedereen 

Zandvoortse waarden en tradities 

Mooi weer in Zandvoort
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Veilig wonen en leven in Zandvoort 
Een sterke en veilige Zandvoortse samenleving 

Een samenleving kan alleen maar goed functioneren en sterk zijn als ze dat in alle 
veiligheid kan doen. Dit betekent dat een veilig gevoel het doel moet zijn. Daarom is 
handhaving een belangrijk punt voor het CDA. Daarnaast moeten we zorgen dat er 
balans is tussen de beschikbare woningvoorraad en opbouw van de bevolking. 

Wonen voor iedereen en betaalbaar 
• Meer betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen in sociale huur en betaalbare 

koopsector. Tegelijk tegengaan van het onttrekken van woningen aan de woningmarkt. 
• Nieuwe vormen van huisvesting voor ouderen en mindervaliden zodat men langer 

zelfstandig thuis kan wonen. 
• Doorstroming bevorderen maar gelijktijdig meer labelen van woningen voor de 

onderscheidende doelgroepen in overleg met De key en huurdersvereniging. 

Vergroten veiligheid en effectief handhaving  
• Handhaving 24 uur/ 7 dagen bereikbaar en zichtbaar, dus ook ’s avonds en in het 

weekend zodat het gevoel van onveiligheid wordt verminderd. 
• Faciliteren van meer buurtpreventie apps. 
• Geluidsoverlast beperken door de geluidsnormen aan te scherpen, bewaken van de 

juiste balans tussen woongenot en overlast. Duidelijkere normen stellen (APV). 

Leefomgeving in woonwijken op hoger niveau 
• Sport- en vrijetijdsaccommodaties op pijl houden. 
• Groenere wijken, kwaliteit van wonen verhogen. 
• Verbetering inrichting openbare ruimte, waarbij extra aandacht voor rolstoelvriendelijke 

oplossingen voor burgers en toeristen met name als het gaat om bereikbaarheid van 
strand en duingebied. 

Woonlasten zo laag mogelijk 
• Evenwichtige verdeling van woonlasten voor huur en koopwoningen. 
• Kostendekkend maken van hondenbelasting, maar meer handhaving en hogere boetes 

voor vervuilers. 
• Geen lastenverzwaring op het gebied van afval- en rioolheffing. 

Mooi weer in Zandvoort



 ! /!    Verkiezingsprogramma CDA Zandvoort-Bentveld 2018-2022                                                                                      7 16

  
 
Duurzaamheid, groen en milieu 

Mooi groen en klimaatneutraal zijn in Zandvoort 

Een duidelijke en toekomstgerichte visie ontwikkelen over duurzaamheid. Een 
gezamenlijke aanpak tussen bewoners, gemeente en ondernemers is noodzakelijk 
om daadwerkelijk stappen te zetten. Een digitaal portaal ontwikkelen met informatie, 
acties, doelen en nieuwe initiatieven op het gebied van duurzaamheid. 

Wonen en omgeving duurzaam en schoon 
• gerichte maatregelen voor verduurzaming van bestaande woningen waarbij 

wijkgerichte aanpak is gewenst.  
• Wijkinitiatieven voor meer groen, onderhoud en beheer van de wijk, meer groen 

minder steen is gewenst. 
• Meer aandacht voor minder zwerfvuil en verrommeling van de omgeving. 

Minder afval en bewust scheiden  
• Afvalscheiding stimuleren, betere informatie beschikbaar stellen over nut, 

noodzaak en richtlijnen van afvalscheiding. 
• Afvalscheiding laten beginnen bij bewoners niet bij de professionals. 

Zandvoort volledig duurzaam in 2050 
• Werken aan het collectief programma om Zandvoort in 2050 volledig zelfvoorzienend 

te laten zijn op het gebied van duurzame energie. 
• Nieuwe  bouwprojecten gasvrij ontwikkelen, klimaatneutrale warmtevoorziening zijn 

uitgangspunt. 
• Het opwekken van zonne-energie stimuleren door minimaal op platte daken 

zonnepanelen te plaatsen hiervoor een programma ontwikkelen. 
• Samenwerking tussen de Key en de gemeente vergroten om woningen energie 

neutraal te maken. 

Duurzaam toeristisch- economie beleid voeren 
• Ecotoerisme stimuleren. 
• Prijs uitreiken aan de meest duurzame ondernemer. 
• Stiltegebied op het natuurstrand Zuid handhaven. 

Mooi weer in Zandvoort
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Zandvoort als visitekaartje 

Zandvoort al aan de Zee wat nemen.... mee ? 

Naast 17.000 inwoners komen er jaarlijks miljoenen gasten naar Zandvoort. We 
moeten daarom investeren in de openbare ruimte en faciliteiten om Zandvoort mooi 
te maken. Dit geldt voor geheel Zandvoort. Daar horen ook onze woonwijken en 
duinen bij, zodat het prettig is om er te wonen en te recreëren. 

Bezoekers een gastvrij gevoel geven 
• Kwalitatief doorontwikkelen van Palace/Entreegebied, Badhuisplein en 

Watertorenplein met daarbij de verbindingen naar strand en dorp. 
• Hogere kwaliteit in openbare ruimte nastreven door extra te investeren en door 

structureel beheer en onderhoud  
• Het verbinden van de Noord- en Zuidboulevard door fietspaden 
• Toegankelijkheid voor mindervaliden naar het strand verbeteren  

Dorpscentrum van Zandvoort aantrekkelijker maken 
• Actief leegstand tegen gaan door bijvoorbeeld een maatschappelijke invulling te 

geven aan winkel panden 
• Middelen beschikbaar stellen voor monumentenbeleid 
• In gesprek gaan met eigenaren over het opknappen van vervallen panden 
• Hogere kwaliteit in openbare ruimte door het opknappen en onderhouden van het 

dorpscentrum 

Nieuw Noord en bedrijventerrein upgraden 
• Upgrading van het bedrijventerrein en de openbare ruimte in Nieuw Noord 
• Winkelcentrum in Nieuw Noord en omgeving verder ontwikkelen als hoogstaande 

woonwijk van Zandvoort 

Bentveld en andere wijken in Zandvoort horen erbij 
• Op basis van een meerjarig investeringsplan upgrading van alle wijken zodat  deze 

wijken ook een visitekaartje zijn voor Zandvoort 
• Extra aandacht voor groen en inrichting openbare ruimte van de de wijken. 

 

Mooi weer in Zandvoort



 ! /!    Verkiezingsprogramma CDA Zandvoort-Bentveld 2018-2022                                                                                      9 16

  

 
Toerisme en economie stimuleren 

Zandvoort aan Zee op de kaart 

Als je aan Zandvoort denkt, dan denk je aan het strand en het circuit. Die twee pijlers 
zijn de sterkte punten van Zandvoort en die wil het CDA ook verder uitbouwen. Dat 
betekent ook kijken naar welke kansen benut kunnen worden.  

Bedrijventerrein Nieuw Noord zo snel mogelijk revitaliseren 
• Realisatie van sociale woningbouw en koopwoningen. 
• Revitalisering van bedrijventerrein tot hoogwaardig en toekomstbestendig gebied op 

basis van bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Noord. 
• Wonen en werken in goede samenhang regelen. 
• Stimuleren van ondernemerschap. 

Parkeren meer inzetten als marketinginstrument 
• Onderzoeken of parkeren nog meer als marketinginstrument ingezet kan worden 

(Winter parkeren behouden). 
• Wijkgerichte aanpak van parkeerbeleid voor de bewoners. 
• Beter benutten van de parkeerterreinen en de garages. 

Strand, Centrum, Circuit en Duin meer profileren 
• Inzetten op kwaliteit: hotels, boulevard, beleving en uitstraling, evenementen en 

diversiteit, onderscheidend zijn. 
• Bewaken van balans tussen het dorp  en de standbeleving. 
• Grand-Prix terug  en meer durf-watersporten in Zandvoort. 
• Beter benutten van achterland en omgeving.  

Ondernemend Zandvoort waar mogelijk faciliteren 
• Onderzoeken voor het mogelijk maken van permanentere plaatsing van kiosken op 

boulevard. Gaat om kwaliteit en de beleving. 
• Duurzaam/ Innovatief ondernemen meenemen in de verdere ontwikkeling van ons 

toeristisch- en economisch beleid. Hiervoor een werkgroep op richten. 
• Werkgroep en fonds voor duurzaam ondernemen te stimuleren. 
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Ouderenzorg bij CDA in goede handen
Zorgen voor elkaar Jong en oud 

Zandvoort is één van de meest vergrijsde gemeenten van Nederland. Dit betekent 
dat zij een belangrijke groep inwoners zijn voor het CDA. Het is daarom van belang 
om extra aandacht te schenken aan deze  groep Zandvoorters.

Meer gerichte zorg voor de ouderen
• Kwaliteit is leidend in de (thuis) zorg, niet de prijs.  
• Veel meer duidelijkheid creëren over waar mensen welke hulp kunnen krijgen. 
• Meer laagdrempelige voorzieningen o.a ook bij aanleunwoningen Huis in de Duinen. 
• In gesprek gaan en blijven met de wijkzorg. Uitzoeken waar de gemeente hulp kan 

bieden om de wijkzorg beter te laten verlopen. 

Tegengaan van eenzaamheid
• Het blijven stimuleren van het 2e wijksteunpunt in de Blauw tram als ontmoetingsplek 

voor ouderen. 
• Tegengaan van eenzaamheid (onder senioren) moet een belangrijk een belangrijk 

aandachtspunt van de gemeente blijven. 
• Het starten van het project ‘kijk eens om naar je buurman’ waarin het belang van de 

sociale controle extra wordt belicht. 

Voorzieningen laagdrempelig en betaalbaar
• Extra zorg besteden aan de uitvoering van seniorenwoningen.  
• Meer levensloop bestendige woningen in de wijken van Zandvoort. 
• Langer zelfstandig wonen stimuleren met de blijverslening voor ouderen.          

Extra ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers 
• Financiële tegemoetkoming/ondersteuning voor vrijwilligers in de zorg. 
• In gesprek gaan en blijven met mantelzorgers om te horen waarin wij hun 

ondersteuning kunnen bieden. 
• Extra inzet op mantelzorg ondersteuning bij de groeiende groep waar dementie een 

belangrijke rol speelt in hun dagelijkse leven. 

Mooi weer in Zandvoort
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Gezinnen en jongeren krijgen de ruimte  
Voor een dorp dat we door willen geven 

Jonge gezinnen hebben het best lastig om alle ballen in de lucht te houden. Om het 
dorp ‘jong’ te houden is het goed dat er meer gezinnen met kinderen zich vestigen in 
Zandvoort. Daarom wil het CDA zich extra inzetten voor de jongeren en jonge 
gezinnen in Zandvoort. We zetten ons nu in zodat we ons mooie dorp door kunnen 
geven aan de jeugd die de toekomst heeft. 

Gezinnen extra ondersteunen 
• meer mogelijkheden vrijetijdsbesteding na schooltijd voor kinderen. 
• Veilige en schone speelplaatsen. 
• Eén gezin één plan, netwerk aanpak en focus op gezinnen met problemen. 
• Meer eengezinswoningen voor jonge gezinnen bouwen. 

Jongeren in Zandvoort laten wonen 
• Voldoende geld beschikbaar voor startersleningen.  
• Beschikbaar houden van kleine appartementen, starterswoningen, beleid op het 

tegengaan van te veel verhuur van woningen in toeristen sector. 
• Meer richten op een strategische toewijzing en woningruil van huurwoningen om de 

doorstroom te bevorderen en meer passende woonruimte te creëren.  

Ontwikkeling kinderen extra ondersteunen 
• Betaalbare deelname aan sport voor de jeugd.  
• Kinderopvang subsidiëren. 
• Extra ondersteuning voor scholing en opvoeding daar waar nodig. 

Deelname sport en vrijetijdsbesteding bevorderen 
• Gerichtere subsidie/ ondersteuning van jeugd bij sport en vrijetijdsbesteding.  
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Mooi weer voor iedereen 

Aandacht voor armoede en schulden 

Helaas is ook hier in Zandvoort een groot verschil tussen de armste en de rijkste 
inwoners. Het is belangrijk om mensen te stimuleren hun eigen broek op te houden. 
Arbeid is belangrijk om een onderdeel te zijn van de maatschappij en dat moeten we 
ten aller tijden blijven stimuleren. Het is helaas niet iedereen gegeven om een goed 
salaris te verdienen. Het CDA vindt het belangrijk een ruimhartig minimabeleid te 
voeren voor wie het écht nodig heeft.  

Sociaal beleid “iedereen doet mee” 
• Ruimhartig minimabeleid voor wie dit écht nodig heeft. 
• Extra ondersteuning voor gezinnen met jonge kinderen. 
• Inzet op werk voor iedereen. 

Voortvarend aanpakken schuldproblematiek 
• Actieve preventie rond schuldenproblematiek. 
• Meer voordelen vanuit de Zandvoort Pas organiseren. 
• Studie en sport voor kinderen altijd mogelijk maken. 

Meer en gericht begeleiding naar werk  
• Statushouders via programma meer integreren in samenleving door inzetten op het 

opdoen van werkervaring. 
• Aanbieden van opleidingen/ stages in o.a zorg en welzijn om te kort aan personeel te 

kunnen opvangen. Gerichte aanpak noodzakelijk. 

Buurtbedrijf in Zandvoort verder uitbouwen 
• Project Verbeelding meer inzetten in samenwerking met ondernemend Zandvoort. 
• Meer stageplekken via een speciaal programma ontwikkelen. 

       

 

Mooi weer in Zandvoort



 ! /!    Verkiezingsprogramma CDA Zandvoort-Bentveld 2018-2022                                                                                      13 16

  

 

Zandvoortse waarden en tradities 

Hoort zegt het voort 

Zandvoort is rijk aan traditie. Daar zijn we ontzettend trots op en dat moeten we 
kosten wat het kost bewaren en bewaken. We leven vrolijk en tevree omdat wij 
wonen aan de zee. Zandvoort blijft Zandvoort en zelfstandig. Met een sterk CDA is 
dat mogelijk. 

Respecteren van Zandvoorts-erfgoed 
• Extra ondersteuning cultuur historische verenigingen. 
• Het oude raadhuis behouden als trouwlocatie. 
• Uitstraling en evenementenplein functie van het Raadhuisplein behouden. 

Behoud van duinlandschap en dorpskern 
• Behoud van het oude dorpsgezicht in centrum. 
• Meer aandacht voor monumenten en beeldbepalende panden. 
• Vrij natuurstrand in Zuid behouden. 

Meer erkenning van Zandvoortse historie  
• Lespakket ontwikkelen voor basisscholen over Zandvoortse tradities en educatie over 

geschiedenis Zandvoort. 
• Ondersteunen van  specifiek Zandvoortse evenementen (Shantykoor, Visroken en 

vismaaltijd etc).  
• Extra waardering voor vrijwilligers door organiseren “Zandvoortse avond”. 

Zandvoort blijft Zelfstandige gemeente 
• Krachtige bestuurders met de juiste kwaliteiten nodig voor College van Zandvoort. 
• Eigen invulling geven aan beleid door uitgebreide bestuursagenda en ingevulde 

investeringsagenda te presenteren. 
• Budgetbewaking en autorisatie door Zandvoortse gemeenteraad goed borgen in de 

beleids- en planning cyclus. 

 

Mooi weer in Zandvoort



 ! /!    Verkiezingsprogramma CDA Zandvoort-Bentveld 2018-2022                                                                                      14 16

  

 

MOOI WEER IN ZANDVOORT 

Stem op 21 maart 2018 op het CDA 

Op naar de grootste partij van Zandvoort ! Het CDA wil verbinden en de dialoog opzoeken. 
Wij zijn een partij met veel kennis en ervaring, aangevuld met nieuwe mensen voor een 
frisse wind! Door onze positieve inzet, stabiliteit, onze krachtige manier van handelen en ons 
Zandvoorts hart kunnen wij verandering in gang zetten. Geef ons recht van spreken om in 
uw naam te mogen handelen.  

Afgelopen jaren hebben aangetoond dat het CDA in het College goed voor Zandvoort is en 
leidt tot stabiel en betrouwbaar bestuur. Wij zijn daar trots op, wij hopen dat u het ook 
waardeert. Zandvoort blijft Zandvoort. 

Dus, stem lijst 4, CDA 

CDA Zandvoort & Bentveld  

 

Mooi weer in Zandvoort



 ! /!    Verkiezingsprogramma CDA Zandvoort-Bentveld 2018-2022                                                                                      15 16

  

Kandidatenlijst CDA Zandvoort  

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

1.            Gertjan Bluijs ( Lijststrekker)  
2.            Anoek Weijers – van Straten  
3.            Kees Mettes  
4.            Kevin Stephan  
5.            Ralf Endstra  
6.            Peter Bluijs  
7.            Martine van der  Graaf  
8.            Freek Veldwisch  
9.            Bettina Sandbergen - van Veen  
10.          Wendy Mulder  
11.          Jan Beelen  
12.          Peter Tromp 
13.          Nick Stephan  
14.          Fred Kroonsberg 
15.          Andor Sandbergen  
16.          Rob Hermans 
17.          Gerard Kramer 
18.          Ype Brune 
19.          Wendy Bluijs  
20.          Peter Versteege  
21.          Dick Bos 
22.          Richard van As  
23.          Floris Faber 
24.           Marijke Bosman 
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