Het Torentje
Winter eindelijk voorbij,
narcissen vormen decor
voor de lente

Jaarrekening 2017: College
van B&W laat financieel
gezonde gemeente achter
De gemeente Hoogeveen is de afgelopen jaren financieel gezond geworden.
‘We laten het huis op orde achter’, schrijft het college van burgemeester en wethouders in de aanbiedingsbrief bij het jaarverslag en de jaarrekening over 2017. Het
is de laatste jaarrekening van dit college. Op 21 maart is een nieuwe gemeenteraad
gekozen, op basis waarvan een nieuw college in de maak is.
Hoewel de gemeente financieel gezond is, sluiten de boeken met een tekort van 3,3
miljoen euro. ´Dat is te wijten aan een aantal flinke overschrijdingen, onder meer op
het gebied van Jeugd, Wmo en de bijdrage aan de samenwerkingsorganisatie De
Wolden Hoogeveen. In de tekorten op Jeugdhulp en Wmo staat Hoogeveen niet
alleen. Dit is een landelijk beeld. Gelukkig waren er ook meevallers, waaronder lagere
bijstandslasten en een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het is
onder meer aan de goede reservepositie – dus de spaarpot – te danken, dat het
nadelig saldo geen probleem oplevert’, aldus het college.
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SPORT

Beweegochtend voor
60-plussers
Op de sportvelden van het Bentinckspark wordt woensdag 25 april van
9.30 tot 12.15 uur een beweegochtend gehouden voor mensen van
60 jaar en ouder uit de gemeente
Hoogeveen. Deelnemers maken deze
ochtend kennis met 60+-voetbal, fithockey en sportief wandelen.
60+-voetbal is een voetbalvariant
waarbij alleen gewandeld mag worden, ook als de bal niet in de buurt is
www.hzvv.nl.
Fithockey is een variant van hockey
waarbij gespeeld wordt met een
zachte bal en knots
www.hockeyhoogeveen.nl.
Bij sportief wandelen wordt er gewerkt aan de algemene loopconditie,

met tussendoor oefeningen voor
kracht, balans en de coördinatie.
GRATIS

Deelname aan de beweegochtend
is gratis. Aansluitend kan er geluncht
worden. Dat kost 5 euro per persoon.
Aanmelden kan tot woensdag 18 april
bij sportfunctionaris Stefan Freriks via
s.freriks@dewoldenhoogeveen.nl
of telefonisch 0528-291482. Bij de
aanmelding graag aangeven of u gebruik wilt maken van de lunch.

SCHULDEN EN ARMOEDE
Binnen het sociaal domein is gewerkt aan het verbeteren van de positie van inwoners met schulden of mensen in armoede. Ook Jong Hoogeveen heeft verder vorm
gekregen en is er begonnen met het in beeld brengen van jongeren die niet naar
school gaan. Er is veel gedaan op het gebied van zorgvernieuwing, zoals het inrichten van multidisciplinaire teams bij huisartspraktijken.
EXTRA ARBEIDSPLAATSEN
Op het gebied van de economie zijn resultaten geboekt met de bedrijvenregeling
binnen de Dutch TechZone. In Hoogeveen kregen vier bedrijven ruim 1,1 miljoen
euro aan subsidies, goed voor naar verwachting 84 extra arbeidsplaatsen.
Met de oprichting van de ´Vrienden van Techniek Hoogeveen´ vorig jaar wordt de
verbinding tussen vmbo en mbo in het techniekonderwijs versterkt.
TOENAME WONINGVOORRAAD
Het college is trots op de toename van de woningvoorraad: 264 nieuwe woningen.
Vooral de oplevering van het woon-zorgcomplex De Kaap leverde hieraan een forse
bijdrage met in totaal 85 woningen. Ook ligt er een nieuwe visie voor het stadscentrum, inclusief de openbare ruimte.

NIEUWE DIENSTREGELING

Vanaf 9 april is er ook een nieuwe
dienstregeling. De grootste verandering
is voor lijn De Weide. Deze route maakt
vanaf 9 april een lus over de Zuidwoldigerweg en de Schuttevaer. Nieuwe haltes zijn Het Anker, De Kiel en De Snikke.
De halte Duymaer van Twistweg van
lijn De Weide vervalt.
De nieuwe dienstregeling ligt binnenkort in de bus, bij het gemeentehuis en
staat op www.debijhoogeveen.nl.

INZAMELING OUD PAPIER

Woensdag 11 tot en met vrijdag
13 april
-- Van woensdag 8.00 uur tot vrijdag 12.00 uur staan er containers van de Prof Titus Brandsmaschool op de parkeerplaats
achter de school op het Blankensplein in Hoogeveen.
Donderdag 12 april
-- Tussen 8.30 en 19.00 uur staan
er containers van basisschool
De Weidebloem naast de gymzaal aan de Curiestraat in
Hoogeveen.
-- Huis aan huis door basisscholen
De Morgenster en Apollo vanaf
18.45 uur in de wijk Krakeel.
Zaterdag 14 april
-- Huis aan huis door muziekvereniging Irene en basisscholen
De Regenboog en Het Blokland
vanaf 9.00 uur in Nieuweroord en
Noordscheschut. Het startpunt
is op de Molenweg 39 in Tiendeveen nabij Noordscheschut.
COLLECTEN

Deze week collecteert de Nederlandse Hartstichting. Volgende week
gaat de stichting Nationaal Fonds
Kinderhulp met de collectebus langs
de deuren.

UITAGENDA
ARTIESTENAVOND

Vanaf 20.00 uur op 14 april is er in
het DES-gebouw een Artiestenavond, een leuke gezellige avond
met veel muziek.

SAMENWERKING MET INWONERS
Bestuurlijke vernieuwing is de afgelopen jaren een belangrijk speerpunt geworden
in de manier waarop de gemeente met haar inwoners samenwerkt. Het sleutelwoord daarbij is gelijkwaardigheid van alle groepen (inwoners, raad, college en
ambtelijke organisatie). ‘We zijn trots op de mooie rol die inwoners hierbij vervullen.
Samen bouwen we aan het Huis van Hoogeveen!’

Om 13.00 uur op 15 april begint
in het centrum van Hoogeveen
de Cascaderun, één van de grootste hardloopevenementen in
Noord-Nederland.
n www.cascaderun.nl

CASCADERUN

UNICEF KINDERLOOP

De gemeenteraad bespreekt 26 april de jaarrekening en het jaarverslag en
neemt hierover 17 mei een besluit.

Vanaf 9 april ziet De Bij er tijdelijk anders uit: blauw in plaats van geel. Vanaf
juli ziet De Bij er weer vertrouwd uit.
Dat de bus er een tijdje anders uitziet,
heeft te maken met de overgang naar
nieuwe bussen. Helaas heeft de levering van deze nieuwe bussen vertraging oplopen.
Gelukkig is er vervangend materieel en
komt u met uw vertrouwde chauffeurs
op de juiste plaats. Wat vindt u van
deze vervangende bus? Zit hij prettig?
Vertel uw chauffeur wat u ervan vindt
en vraag hem of haar gerust naar meer
informatie.

KORT NIEUWS

MINDER WONINGINBRAKEN
Op het gebied van veiligheid zijn volgens B&W goede resultaten bereikt. Het aantal
meldingen van huiselijk geweld daalde fors. Ook waren er veel minder woninginbraken, fietsendiefstallen en vernielingen. Dat is onder meer te danken aan gerichte
voorlichting in wijken en dorpen waar meer dan gemiddeld wordt ingebroken.

Raad over jaarrekening

Gele Bij verschiet van kleur
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Om 9.50 uur op 15 april begint bij
het raadhuis de Unicef Kinderloop.
Dit onderdeel van de Cascaderun is
de grootste Kinderloop voor Unicef
in ons land.
n www.cascaderun.nl

Inloopavond over
Beheersverordening
buitengebied noord

Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen
vindt u op
n www.dehoofdletterh.nl/agenda.

De gemeente houdt donderdag 12 april
in dorpshuis De Vuurkörf in Nieuweroord een inloopavond over het ontwerp
van de beheersverordening voor het
landelijk gebied ten noorden van de
(Verlengde) Hoogeveense Vaart.

NEEM DE
BLAUWE BIJ!

De bijeenkomst duurt van 19.30 uur
tot 21.00 uur. De beheersverordening
vervangt het bestemmingsplan Buitengebied Noord. Uitgangspunt is dat de
bouw- en gebruiksmogelijkheden uit
het huidige bestemmingsplan overgenomen worden.
Op aantal gebieden heeft actualisatie
en verruiming plaatsgevonden van het
ruimtelijk beleid voor het buitengebied.

Deze aanpassingen zijn opgenomen in
de beheerverordening.

DE BIJ VERSCHIET
VAN KLEUR

SPREEKUUR OMBUDSMAN
Ombudsman Maas van Egdom houdt elke maand
spreekuur. U kunt daar met uw klachten of vragen
over uw behandeling door de gemeentelijke organisatie
terecht. Het eerstvolgende spreekuur is op
maandag 30 april.
U kunt voor dat spreekuur een afspraak maken met
Anita van Ulsen, via telefoon 14 0528. Maar u kunt ook
mailen naar ombudsman@hoogeveen.nl. Bij spoedgevallen is in overleg een afwijkende regeling mogelijk.
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Vrijwilligers gezocht:
Groene vingers/tuintype
Voor iemand met reuma, die in de buurt
van het centrum van Hoogeveen
woont, wordt een vrijwilliger gezocht
die kan helpen bij het tuinieren.
Coördinator kindervakantieweken
Humanitas zoekt een coördinator voor
de kindervakantieweken voor kinderen
van 7 tot en met 14 jaar die om welke
reden dan ook niet op vakantie kunnen.
De afdeling Zuid-Drenthe heeft jaarlijks
8 tot 10 plaatsen beschikbaar. Een paar
keer per jaar woon je het overleg met
alle noordelijke coördinatoren bij en
voor de rest is de inzet beperkt tot de
maanden april, mei en juni.
Groepsleider/vrijwilligers
voor de speelzaal
Het AZC Hoogeveen heeft een speelzaal voor kinderen van 2 tot en met
4 jaar.

Bewoners kunnen daar hun kinderen
brengen, zodat zij aan hun verplichtingen rond de asielprocedure kunnen voldoen en aan niet-verplichte activiteiten
meedoen.
Het COA zoekt een groepsleider en
vrijwilligers voor diverse middagen op
maandag tot en met vrijdag.

Leid(st)er gymgroepen
Gymvereniging Kwiek zoekt een leid(st)
er voor kindergymgroepen op maandag
en donderdag. Je verzorgt zelfstandig
de gymlessen.

Kromme Jakken en de Trambrug. Er
wordt gewerkt in wisselende diensten.
In het hoogseizoen worden de bruggen
zeven dagen per week bediend tussen
9.00 tot 17.00.

Vrijwillige burgercoach
Er wordt een vrijwillige burgercoach
gezocht die mensen kan ondersteunen
bij het onderzoeken van hun vragen,
wensen en mogelijkheden om datgene
te bereiken wat iemand graag wil.
Het is voor maximaal vier maanden.

Maatje voor vrouw met
lichte beperking
Voor een 50-jarige vrouw uit Hoogeveen wordt een vrouwelijk maatje
gezocht van ongeveer dezelfde leeftijd.
Doel is om eenmaal per twee weken
in het weekend iets gezelligs te ondernemen, zoals winkelen, wandelen,
uitje, terrasje, spelletje, of gewoon even
kletsen.

Wandelvrijwilliger
Voor een sportieve bewoonster van
woonzorgcentrum De Vecht wordt een
wandelvrijwillig(st)er gezocht. Mevrouw
is begin dementerend maar altijd heel
sportief geweest.

Brugwachters gezocht
WerkPro, dat mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt werk biedt en begeleidt, zoekt brugwachters voor de periode april tot midden november.
Het gaat om de Brug om de Oost, de

plaatsen van een woonunit
(4 april 2018).
-- Riegshoogtendijk 134a, Hollandscheveld, plaatsen van een carport en
schuur (3 april 2018).

EVENEMENTEN

MILIEU

VERLEENDE VERGUNNINGEN
(datum verleend)
-- Stichting Hoogeveense Cascaderun,
route door Hoogeveen en in centrum
Hoogeveen, zondag 15 april 2018
van 9.50 uur tot 21.00 uur, Unicefloop, Giga G Cascaderun, Cascaderun 5 en 10 Mijl en Afterparty
(6 april 2018)

ONTWERPBESLUIT
HOGERE GRENSWAARDEN
HOLLANDSCHEVELDSE OPGAANDE
29A HOLLANDSCHEVELD
Voor het mogelijk maken van woningbouw aan het Hollandscheveldse
Opgaande 29a in Hollandscheveld
heeft het college van B&W hogere
grenswaarden wegverkeerslawaai vastgesteld op basis van de Wet geluidhinder. De maximale hogere grenswaarde
bedraagt 59 dB (Lden) op de gevel van
het pand als gevolg van het wegverkeerslawaai van de Hollandscheveldse
Opgaande.
De stukken liggen tot en met 24 mei
2018 ter inzage bij de Gemeentewinkel.
U kunt de stukken ook raadplegen via
www.hoogeveen.nl/inzage.
Tijdens de inzagetermijn kan een belanghebbende een zienswijze tegen het
ontwerpbesluit indienen bij het college
van B&W. Dit kan schriftelijk. U kunt
ook mondeling uw zienswijze kenbaar
maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met mevrouw Hinke Steverink via
telefoonnummer 14 0528.

Contact
Ben je geïnteresseerd in één van de
vacatures? Neem dan contact op via
de website
www.vrijwilligershoogeveen.nl.

Colleges in april en mei
• Ouderen, In Veilige Handen
Dinsdag 17 april, 15.00 – 16.30 uur
• Fondsenwerving
Maandag 23 april, 19.30 – 21.00
uur
• Is jouw organisatie AVG-proof?
Donderdag 17 mei, 19.30 – 21.30
uur
• Werken met netwerken
Dinsdag 22 mei, 19.30 – 21.00 uur
• Conflicten hanteren
Dinsdag 29 mei, 19.30 – 21.00 uur

Alle Vrijwilligerscolleges vinden
plaats in de Zuiderbreedte, Boekenberghstraat 12 in Hoogeveen.
Aanmelden graag via
vc@vrijwilligershoogeveen.nl of
telefonisch 0528-278855 (receptie
SWW). VrijwilligersHoogeveen is te
bereiken via
www.vrijwilligershoogeveen.nl
(contactformulier), telefoon
0528-278855 (receptie SWW) of
per e-mail
info@vrijwilligershoogeveen.nl.

MEDEDELINGEN
Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
INGETROKKEN AANVRAGEN
(datum besluit)
-- Hollandscheveldse Opgaande 29,
Hollandscheveld, plaatsen van een
tijdelijke woonunit (29 maart 2018).
-- Albert Rozemastraat 40, Hoogeveen,
uitbreiden van de woning
(28 maart 2018).
-- Kanaalweg 76, Hoogeveen, plaatsen
van een dakterras (6 april 2018).
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Anemoonstraat 66, Hoogeveen,
plaatsen van een overkapping en
schutting (3 april 2018).
-- Blankvoorn kavel 8 Fase II, Hoogeveen, bouwen van een woning
(3 april 2018).
-- Crerarstraat 7, Hoogeveen, plaatsen
van een erfafscheiding
(29 maart 2018).
-- Draco 76, Hoogeveen, uitbreiden van
de woning (28 maart 2018).
-- Grote Kerkstraat 25, Hoogeveen, bouwen van twee appartementen boven
het gebouw (5 april 2018).
-- Grote Kerkstraat 25, Hoogeveen,
realiseren van twee appartementen
boven het gebouw (27 maart 2018).
-- Leidsel, Pesse, bouwen van 6 woningen (3 april 2018).
-- Roggekamp 25, Hoogeveen, uitbreiden van de praktijk (29 april 2018).
-- Vliethorst kavel 5, Hoogeveen, bouwen van een vrijstaande woning met
schuur (4 april 2018).
-- Zuideropgaande 134, Hollandscheveld, plaatsen van een feesttent voor
een evenement (29 maart 2018).
De gemeente publiceert deze aanvragen om u tijdig op de hoogte te stellen.
U kunt de aanvragen inzien tijdens
openingstijden van de balie vergunning.
U kunt in dit stadium nog geen bezwaren indienen. Op het moment dat dit
wel kan, volgt opnieuw publicatie in het
Torentje.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (datum besluit)
-- Beukemaplein 39, Hoogeveen,
bouwen van een woning
(27 maart 2018).
-- Boommarter 6, Hoogeveen, bouwen
van een woning (27 maart 2018).
-- Meerboomweg-Zuid 11b, Hollandscheveld (voorlopig adres), tijdelijk

Bent u het als belanghebbende niet
eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking
aan de aanvrager een bezwaarschrift
indienen bij het college van B&W. En
vindt u dat uw belangen zo dringend
zijn, dat u het besluit daarop niet kunt
afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook
digitaal een verzoekschrift indienen bij
de rechtbank. Voor meer informatie zie

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

SLOOPMELDINGEN
(datum acceptatie melding)
-- Alteveerstraat 235, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (4 april 2018).
-- Brugstraat 70, Nieuwlande, verwijderen van asbesthoudende golfplaten
van de schuurdaken (4 april 2018).
-- Buizerdlaan 101, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende vloerafwerking uit de woning (3 april 2018).
-- Canopus 8 en 10, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende golfplaten van de carport (4 april 2018).
-- De Aak 108, Hoogeveen, verwijderen
van asbesthoudende golfplaten van
een carport (4 april 2018).
-- De Aak 72, Hoogeveen, verwijderen
van asbesthoudende beplating uit de
berging (3 april 2018).
-- Kanaal O.Z. 59, Tiendeveen, verwijderen van asbesthoudende buizen
(4 april 2018).
-- Kanaal O.Z. 59, Tiendeveen, verwijderen van asbesthoudende golfplaten van de schuur (27 maart 2018).
-- Koekoeklaan 28, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende dakplaten (4 april 2018).
-- Krakeel 30, Noordscheschut, verwijderen van asbesthoudende dakplaten (27 maart 2018).
-- Middenraai 48, Nieuweroord, verwijderen van asbesthoudende materialen uit een ligboxenstal en kapschuur
(4 april 2018).
-- Mimosastraat 81, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende vensterbanken uit de woning (4 april 2018).
-- Nabij Secteweg 16, Stuifzand, verwijderen van asbesthoudende materialen op het zandpad (3 april 2018).
-- Van Goghlaan 3, Hoogeveen, verwijderen van asbest uit een schoolgebouw (3 april 2018).
-- Westerlaan 11, Tiendeveen, verwijderen van asbesthoudende platen van
een houthok (4 april 2018).

WEGAFSLUITINGEN
(datum verleend)
In verband met de Cascaderun worden
diverse wegen tijdelijk afgesloten voor
het verkeer voor de doorgang van de
renners. Tevens zijn diverse wegen in
het centrum ten tijde van de Unicefloop,
Giga G Cascaderun en de Cascaderun
afgesloten voor het verkeer
(6 april 2018)
Bent u het als belanghebbende niet
eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking
aan de aanvrager een bezwaarschrift
indienen bij het college van B&W. En
vindt u dat uw belangen zo dringend
zijn, dat u het besluit daarop niet kunt
afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook
digitaal een verzoekschrift indienen bij
de rechtbank. Voor meer informatie zie

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

BELEIDSREGELS
EVENEMENTENVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben
op 27 maart 2018 de Beleidsregels
evenementenvergunningen gewijzigd
vastgesteld. Burgemeester en wethouders zijn hiertoe bevoegd op grond van
artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en artikel 22 Algemene plaatselijke verordening 2007.
De gewijzigde Beleidsregels evenementenvergunningen gaan over gemotoriseerde evenementen. Evenementenvergunningen voor gemotoriseerde
evenementen kunnen geweigerd
worden, echter de weigeringsgrond is
niet van toepassing voor al bestaande
evenementen die voldoen aan in de beleidsregels genoemde voorwaarden.
De beleidsregels treden inwerking op
12 april 2018. De beleidsregels zijn te
bekijken via de gemeentelijke website.

BESTEMMINGSPLANNEN
ONTWERP BESTEMMINGSPLAN
BUITENGEBIED ZUID, DEELPLAN
RIEGSHOOGTENDIJK 150-152,
2017 EN GECOÖRDINEERDE
OMGEVINGSVERGUNNING
Het college van B&W heeft het bestemmingsplan Buitengebied Zuid,
deelplan Riegshoogtendijk 150-152,
2017 voorbereid. Het bestemmingsplan
maakt het mogelijk de bestaande autogarage uit te breiden door de bouw van
een nieuwe werkplaats met kantoor en
ontvangstruimten. In het huidige bestemmingsplan heeft het perceel al de
bedrijfsbestemming maar zijn er geen
extra bebouwingsmogelijkheden waar
gebruik van gemaakt kan worden. Het
nieuwe bestemmingsplan maakt dit wel
planologisch mogelijk. Tegelijkertijd met
het bestemmingsplan wordt de hieraan
gerelateerde ontwerp-omgevingsvergunning voor het nieuwe gebouw ter
inzage gelegd.
Met de gelijktijdige terinzagelegging
van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning wordt toepassing
gegeven aan de coördinatieregeling
van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke
ordening. Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening maakt het mogelijk dat
diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De aanvrager heeft op
grond van dit artikel verzocht om naast
het verzoek om het opstellen van een
bestemmingsplan de omgevingsver-

gunning gecoördineerd te behandelen.
De raad van de gemeente Hoogeveen
heeft bij besluit van 8 februari 2018
besloten tot toepassing van de coördinatieregeling.
De stukken liggen tot en met 23 mei ter
inzage bij de Gemeentewinkel. U kunt
de stukken ook raadplegen via
www.hoogeveen.nl/inzage en of
www.ruimtelijkeplannen.nl
(zoek op planid.
NL.IMRO.0118.2017BP8000018-ON01).
Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze over
het ontwerpplan en/of de gecoördineerde aanvraag ontwerp-omgevingsvergunning bij de gemeenteraad
indienen. Dit kan schriftelijk. U kunt ook
mondeling een zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen
met Mark Hoogvliet van de afdeling
Economie en Leefomgeving via telefoonnummer 14 0528.
CONTACT
Voor meer informatie over deze mededelingen kunt u contact opnemen met
de Gemeentewinkel, telefoon 14 0528
of e-mail naar info@hoogeveen.nl.

INFORMATIE
Gemeente Hoogeveen
Postadres
Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
Bezoekadres
Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen
Telefoon 140528
E-mail info@hoogeveen.nl
Internet www.hoogeveen.nl
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
Postbus 122, 9400 AC Assen
Rechtbank Noord-Nederland,
Afdeling bestuursrecht,
Postbus 150, 9700 AD Groningen
Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag
Openingstijden
Maandag, dinsdag en woensdag
9.00 – 13.00 uur
13.00 – 17.00 alleen op afspraak
Donderdag 9.00 – 20.00 uur
Vrijdag 9.00 – 13.00 uur
Storingsnummers
Algemeen: 14 0528
(buiten kantooruren:
06-52580755)
Riool en gemalen: 14 0528
(buiten kantooruren: 06-52580756)

