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Column Remco Hoekman

Nederland is een dichtbevolkt land. Dit

JURIDISCHE RISICO’S
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Nu juridische risico’s geen barrière
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MOGELIJKHEDEN OM ZONDER
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GEBRUIK TE VERGROTEN

experimenteren met het openstellen van
terreinen en voorzieningen. Mocht je aan
de slag gaan, laat het mij weten. Want
vanuit het Nationaal Sportakkoord volgen
we met het uitvoeringsteam buitenruimte
graag de ontwikkelingen op dit gebied. ■
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