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   Colofon
Gemeente Dronten: 
Postadres: Postbus 100, 
8250 AC Dronten.
Gemeentehuis: 
De Rede 58, Dronten. Tel. 14 0321. 
Openingstijden maandag t/m vrijdag 
08.30 – 17.00 uur. 
Maak eerst een afspraak (online of tele-
fonisch) of vraag een product of dienst 
aan via www.dronten.nl.
Gemeentewerf: 
De Reest 3, Dronten. Tel. 14 0321. 
Openingstijden maandag t/m vrijdag
08.00 – 17.00 uur.
Milieustraat: 
De Schipbeek 30, Dronten 
Tel. 14 0321. 
Openingstijden: werkdagen 
09.30 – 12.00 uur en 13.30 – 15.30 uur 
Zaterdag 8.00 – 13.00 uur

Van 31 januari
tot en met
6 februari wordt er gecollecteerd 
voor de Hersenstichting.

Voor meer
informatie over
de collectes zie:

bit.ly/collecterooster-dronten

Collectes

E-mail: gemeente@dronten.nl, 

website: www.dronten.nl.

WhatsApp: (06)  51 849 073

Facebook.com/gemeentedronten

Gemeentedronten

@VolgDronten

www.burgernet.nl

Help mee aan de
veiligheid in de

gemeente Dronten.

Doe mee met burgernet.

Werkzaamheden

Kijk voor meer
informatie
en alle wegwerkzaamheden
op www.dronten.nl/
wegwerkzaamheden
en op www.flevoland.nl/
werkaandeweg.

Wilt u een
coronagerelateerde

melding in de
openbare ruimte

doen?
Bel dan tijdens
werkdagen met
telefoonnummer

14 0321.

Toeslagenaffaire 
De toeslagenaffaire heeft in heel 
Nederland voor veel commotie en 
emotie gezorgd. Hoogoplopende 
discussies in de Tweede Kamer en 
een kabinet dat op basis van het 
verslag van de Parlementaire
on dervragingscommissie 
Kinderop vangtoeslag, Ongekend 
Onrecht, is afgetreden. Maar bo
venal tienduizenden gedupeerde 
ouders die door het handelen van 
de Be lastingdienst in diepe, zeer
diepe problemen zijn geraakt.
 
Nu is het belangrijkste dat ge
dupeerde ouders geholpen en
ondersteund worden om hun 
leven weer op de rails te krijgen 
en om de geleden schade, waar 
mo gelijk, te herstellen. Hier ligt 
een belangrijke taak bij de Tweede 
Kamer en de, nu demissionaire, 
regering. Het kwijtschelden en 
overnemen van schulden bij over
heden en nietoverheden is een 
noodzakelijke stap.
 
Bij het helpen en ondersteunen 
van de gedupeerde ouders is de 
gemeenten gevraagd een belang
rijke rol te spelen. Dronten wil dit 
en doet dit. Onze gemeenteraad 
heeft in december al een duide
lijk signaal afgegeven dat deze 
getroffen inwoners waar moge
lijk geholpen en ondersteund 
moeten worden. Als gemeente 
staan we klaar om problemen bij 
gedupeerde inwoners te helpen 

oplossen. Hierbij kijken we naar 
de hele situatie van de betreffende 
inwoners, dus bijvoorbeeld naar 
financiën/schulden, maar ook naar 
werk of dagbesteding, zorg, gezin 
en wonen.
 
Wij weten dat het in ieder geval 
gaat om 29 inwoners, maar we 
kennen deze inwoners nog niet. 
Vanwege privacyredenen mogen 
persoonsgegevens niet met ons 
gedeeld worden. Bent u getrof
fen? Dan kunt u zich melden bij de 
gemeente en wordt u geholpen. 
Binnenkort mogen deze gegevens 
wel worden uitgewisseld en zullen 
medewerkers van de gemeente 
zelf contact op kunnen nemen. 
Ik hoop dat we snel in gesprek 
komen en kunnen helpen weer 
perspectief te geven aan onze 
getroffen inwo ners!
 
Peter van Bergen

Wethouder Sociaal Domein

Door de snelheid
van de ontwikkelingen

kan het zijn dat
de informatie op deze
gemeentepagina’s al

verouderd is.

Voor de meest actuele
informatie kunt

u kijken op
www.dronten.nl/

coronavirus

(online) Ouderbijeenkomst
Kind & Scheiding 

Test u mee? Vanaf de week van 8 februari 
start de GGD Fle voland met het testen van 
alle inwoners van de gemeente Dronten. We 
vragen iedereen in de gemeente Dronten 
van 12 jaar en ouder, mét of zonder klach ten, 
zich maximaal 3 keer te laten testen op het 
coronavirus. Alle inwoners van de gemeente 
Dronten ontvangen in de week van 8 februari 
een uitnodigingsbrief. De pilot duurt in totaal 
6 weken.
 
De pilot in het kort:
•  We roepen alle inwoners van 12 jaar en 

ouder van de gemeente Dronten, met en 
zonder klachten, op om zich te laten testen 
vanaf de week van 8 februari

•  Alle inwoners ontvangen vanaf de week 
van 8 februari een uitnodiging op de mat

• In totaal kunnen inwoners zich maximaal 
3 keer laten testen

•  We testen met de PCR (polymerase chain 
reaction) test

•  We richten 2 extra testlocaties (’t Dok in 
Dronten en De Hoeksteen Swifterbant) in 
en we breiden de bestaande testlocatie uit.

•  Veel gestelde vragen en de antwoorden 
daarop staan op www.dronten.nl/ 
iktestmee.

 
De komende weken leest u hier in de 
Flevopost verhalen van inwoners die 
meetesten voor een ander. Deze week 
vertelt Judy Koopman waarom zij meetest.
 
Judy test mee
Judy Koopman doet mee aan de groot
schalige test. ‘Niet voor mezelf. Maar voor 
het grote goed, bij gebrek aan een minder 
zoetsappige term.’ Ze hoopt dat de pilot in 
Dronten zorgt voor meer informatie over
verspreiding en dus ook de bestrijding van 
het coronavirus. ‘Als ik daar iets aan kan 
bijdragen, dan doe ik dat.’
 
De 65jarige Judy heeft onder meer de
zenuwziekte MS en verschillende vormen van 
reuma. Daardoor is zij buitenshuis aange
wezen op een scootmobiel. ‘Ik ben al bijna 
20 jaar actief binnen de stichting Onder Dak, 
momenteel als voorzitter. Daarnaast zet ik 

me in voor de Adviesraad Sociaal Domein 
Dronten (ASD). Ook help ik mensen met een 
beperking met bijvoorbeeld het aanvragen 
van hulpmiddelen.’
 
Nauwelijks bezoek
Mede vanwege haar MS doet Judy haar 
mondkapje al op voor ze de voordeur uit 
gaat. ‘In het appar
tementencomplex 
waar ik woon zijn al 
meerdere coronabe
smettingen geweest’, 
zegt ze. ‘Ik neem het 
zekere voor het onze
kere.’ Niet dat Judy 
nu veel buiten komt. ‘Twee of drie keer per 
week ga ik ’s ochtends om 7 uur al naar de 
supermarkt. Dan is het daar nog lekker rustig. 
Thuis ontvang ik nu nauwelijks bezoek.’ 
Binnenkort is een van haar vier kleindochters 
jarig. ‘Ik bel haar en dan kom ik in mijn eentje 
langs op een andere dag langs.’
 
De inwoonster van Dronten ziet ook voor
delen van de huidige situatie. ‘Als ik bij mijn 
kleindochter ben voor haar verjaardag, kan 
ik haar alle aandacht geven. Normaal is het 
zo druk dat ik haar nauwelijks zie of hoor.’ 
Sowieso vindt Judy het fijn dat mensen in 
deze tijd veel bewuster in gesprek gaan met 
anderen. ‘We moeten er ook zelf iets van 
maken, vind ik.’
 
Zwaar
Dat neemt niet weg dat ze ziet dat de lock
downs voor veel mensen erg zwaar is. ‘Voor 
ouders, die én moeten werken én moeten 
zorgen dat hun kinderen het schoolwerk 
doen. Maar ook voor mensen met psychische 
aandoeningen. Het isolement is een drama 
voor ze. En je zal nu maar 16 zijn…’
 
Zelf redt ze het privé prima. Maar dat het
gezellige kwartiertje bijpraten voor een
vergadering of bijeenkomst wegvalt, omdat 
er nu digitaal wordt vergaderd, dat vindt 
Judy wel lastig. ‘De menselijke kant van
werken valt daarmee helemaal weg.
Even ontspannen bijpraten vind ik ook

niet te doen, via Teams of Skype.’
 
Zodra zij aan de beurt eerst, laat Judy zich 
vaccineren. Ze probeer begrip op te brengen, 
voor mensen die dat niet doen. ‘Iedereen 
heeft recht op zijn eigen mening. Wel vind ik 
het moeilijk dat er mensen zijn die zich laten 
beïnvloeden door zeer twijfelachtige bron
nen. Dat de algoritmes van sociale media je 
steeds verder in die fuik trekken, is zorgelijk.’
 
Opbouwen
Judy verwacht, dat we nog wel even aan 
maatregelen gebonden zijn. ‘Het zou wel
heel goed zijn, als de scholen weer snel 
open kunnen.’ Voor de wat verdere toekomst, 
koestert ze de hoop dat de felheid tussen 
voor en tegenstanders van de maatregelen 
afvlakt. ‘Er zullen diepe littekens achterblijven 
na deze periode. Failliete bedrijven, werk
loosheid, kaalslag in de winkelstraten. We 
zullen met zijn allen heel creatief moeten zijn 
om dat allemaal op te lossen. Gelukkig is een 
land er nog nooit slechter van geworden, om 
het met elkaar allemaal weer op te bouwen.’

‘Blij dat ik
iets kan
bijdragen’ 

Judy test mee

Op maandag 15 februari van 19.00 tot 21.00 uur is er een (online) 
Ouderbijeenkomt over Kind & Scheiding. 
In deze bijeenkomst komt u meer te weten over wat een (moei
lijke) scheiding voor u en uw kind(eren) betekent. De informatie 
geeft u een andere kijk op wat u en uw kind in de huidige situatie 
nodig hebben. 
In de bijeenkomst vertellen wij over: 
• Wat is uw positie als ouder en als expartner? Andere ouders 

delen hun verhaal over hun ervaringen en hun proces.
• Wat is de positie van uw kind? Kinderen vertellen over hun 

ervaringen met hun gescheiden ouders.
• Wat is voor uw kind nu en voor de toekomst belangrijk? 

U krijgt praktische tips en vragen om mee te nemen.

Aanmelden
Aanmelden is nodig, in verband met het aantal beschikbare
plaatsen. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: 
info@ouderbijeenkomsten.nl. De bijeenkomst is gratis en bedoeld 
voor gescheiden ouders. We raden aan om deze online bijeen
komst samen met iemand uit uw omgeving te kijken.
Bijvoorbeeld een vriend(in) of moeder. Kijk op
www.ouderbijeenkomsten.nl voor meer informatie én lees hier 
ook de ervaringen van andere ouders.

Mobiel openbaar toilet in de kernen
Door de sluiting van de winkels 
en de horeca, is er op dit moment 
in de centra van de gemeente 
Dronten geen sanitaire voorzie
ning. De gemeente kreeg signalen 
van inwoners dat dit in sommige 
gevallen als problematisch wordt 
ervaren. Op basis van die

signalen heeft de gemeente in de 
3 kernen een mobiel openbaar 
toilet geplaatst. Deze voorziening 
zal blijven staan zolang horeca en 
winkels nog gesloten blijven in 
verband met de coronamaatre
gelen.



  

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 20 januari 2021 tot en met 
woensdag 27 januari 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-0104 21-01-2021 De Cavaletti 2 Dronten, vervangen van de huidige gladde kunststof  

kozijnen door kunststof kozijnen met houtnerf voorzien van bovenlicht 
(waarbij de draaiende delen antraciet worden) 

2020-1182 22-01-2021 Kop Van Het Ruim 15 Dronten, vervangen en wijzigen van de bestaande 
pui 

2021-0107 22-01-2021 Kad. sectie C 1633 te Dronten, uitvoeren van grondroerende 
werkzaamheden i.h.k.v. het project N307-49 Roggebot Dronten  

2021-0108 22-01-2021 Kad. sectie C 1633 te Dronten, uitvoeren van grondroerende 
werkzaamheden i.h.k.v. het project N307-50 Roggebot Dronten 

2021-0128 21-01-2021 Koperweg 15 Dronten, bouwen van opslagunits en het handelen in strijd 
met regels RO 

2021-0116 26-01-2021 Het Dolomiet 2 Swifterbant, realiseren van een dakserre aan de voorzijde 
van de woning  

2021-0132 27-01-2021 Haringweg 47 Biddinghuizen, kappen en herplanten van een deel van de 
singel i.v.m. nieuw te bouwen schuur 

5775161 27-01-2021 Pioniersweg 53A Dronten, milieuneutraal wijzigen voor het uitbreiden van  
de inrichting met een werkplaats 

  
Wilt u een van bovengenoemde dossiers inzien dan kunt u daarvoor een afspraak inplannen via de website 
www.dronten.nl. Het publiceren van aangevraagde omgevingsvergunningen is informatief. U kunt nog geen 
zienswijzen, bezwaar of beroep indienen. In volgende publicaties kunt u lezen of dit wel mogelijk is. 
 
Heeft u vragen over dossier 5775161 dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & 
Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl onder vermelding van  
Kenmerk: Z2021-001349 
 
Verlenging beslistermijn 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht heeft besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn 
van maximaal 6 weken: 
 
Dossier Omschrijving 
2020-1309 De Sallandse Roe 23 Dronten, plaatsen van een houten schutting aan de achterzijde van 

de woning op de erfgrens 
2020-1224 De Dukdalf 4 (Kad. sectie A 9194) Dronten, vervangen van het hekwerk ivm nieuwe 

terreininrichting van de dierenweide Dronten  
2020-1239 Het Dagwerk 24 Dronten, plaatsen van een dakkapel op de eerste etage aan de 

voorzijde van de schuur 
 
Het publiceren van deze verlenging beslistermijn is informatief. U kunt geen zienswijzen, bezwaar of beroep 
indienen. 
 
Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van donderdag 21 januari 2021 tot en met 
woensdag 27 januari 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier   Omschrijving *Soort 

besluit 
   Verzonden 

2020-0809 Oudebosweg 14 en 14A Dronten, bouwen van een nieuwe woning 
met berging, uitbreiden van de bestaande loods en het hiervoor 
handelen in strijd met regels RO (vergroten van de kavel) 

V 27-01-2021 

2020-0911 Educalaan 41, 43 Dronten, uitbreiden van de sportschool  V 26-01-2021 
2020-1227 Swifterringweg te Dronten, kappen van 12 bomen langs de 

zuidzijde N720 t.b.v. de aanleg van de parkinfrastructuur voor 
Windplan Blauw  

V 27-01-2021 

2020-1256 De Wierse 32 Biddinghuizen, bouwen van een vrijstaande woning 
(kavel G.122) 

V 21-01-2021 

2020-1288 De Dukdalf 71 Dronten, plaatsen van een airco installatie 
(buitendeel aan de oostzijde op de gevel van de 2e verdieping) 

VV 22-01-2021 

2020-1331 Kad. sectie H 871 en 520 te Dronten, kappen van drie bomen 
langs de zuidzijde van de N720 (Swifterringweg) vanwege de 
aanleg van een inrit t.b.v. de parkweg Rivierduintocht onderdeel 
van Windplan Blauw  

V 27-01-2021 

2021-0080 Rietweg 15 Dronten, verplaatsen van de inrit V 22-01-2021 
2021-0039 De Banier 21 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van de woning 
G 20-01-2021 

* = betekenis soort besluit 
 V= Verleend  VV=Vergunningsvrij G= Geweigerd  R= Van rechtswege verleend   IV=ingetrokken 
vergunning 

 
Inzage 
Wilt u een van bovengenoemde dossiers inzien dan kunt u daarvoor een afspraak inplannen via de website 
www.dronten.nl. 
 
Bezwaar en voorlopige voorziening 
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 6 weken na de dag van verzending van het besluit aan de 
aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van 
team Bedrijfsvoering POCJB. Een bezwaarschrift schort de werking van een beschikking niet op. Wanneer 
een belanghebbende de inwerkingtreding van de beschikking wil voorkomen, dient ook een verzoek om 
voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het indienen van een voorlopige voorziening 
is griffierecht verschuldigd. 
 
Zowel het bezwaarschrift als het verzoek om voorlopige voorziening kunnen ook digitaal worden ingediend. 
Hiervoor is een DigiD noodzakelijk. Het bezwaarschrift kan via www.dronten.nl rubriek ‘Digitale formulieren’ 
worden ingediend. Voor de voorlopige voorziening is dit: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.  
 
Genomen besluiten (beschikkingen) uitgebreide aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van donderdag 21 januari 2021 tot en met 
woensdag 27 januari 2021 een vergunning heeft verleend die de uitgebreide (openbare) procedure heeft 
doorlopen. (Waarvoor dus eerst een voornemen om te besluiten ter inzage heeft gelegen) 
 
Dossier   Omschrijving *Soort 

besluit 
    Verzonden 

2020-0171 Narcisstraat 16 Swifterbant, bouwen van een nieuwe (hoek) 
woning  

V    22-01-2021 

* = betekenis soort besluit 
V= Ongewijzigd verleend ten opzichte van voorgenomen besluit G= Geweigerd AV= Aangepast 
verleend ten opzichte van voorgenomen besluit  
 
Inzage 
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen gedurende 6 weken,  na de dag van verzending van het 
besluit aan de aanvrager, ter inzage in het gemeentehuis te Dronten. Wilt u deze stukken inzien dan kunt u 
daarvoor een afspraak inplannen via de website www.dronten.nl .  
 
Beroep en voorlopige voorziening 
Tijdens de inzagetermijn bestaat de mogelijkheid een schriftelijk beroepschrift in te dienen bij  de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.  
Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden die: 

- tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij het college; 
- aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het college naar voren te 

brengen. 
Wanneer een belanghebbende de inwerkingtreding van de beschikking wil voorkomen, dient ook een 
verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het indienen van beroep / 
een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.  
 
Zowel het beroepschrift als het verzoek om voorlopige voorziening kunnen ook digitaal worden ingediend via: 
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een DigiD noodzakelijk. 

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Bekendmakingen

Kijk voor alle officiële berichten op www.officielebekendmakingen.nl. Publicaties daarop zijn leidend. 
Aan bekendmakingen op papier, zoals op deze pagina, kunnen geen rechten meer ontleend worden.

Agenda

Agenda’s van raads en commissievergaderingen vindt u op www.dronten.nl (Gemeenteraad)

Datum Tijd Activiteit Locatie

04022021 19:3022:30 uur Commissievergadering De vergadering is digitaal.
   De livestream is te volgen
   op www.dronten.nl

Bekendmaking 
Wet kinderopvang 
Op grond van art. 8 lid 4 Besluit landelijk register 
kinderopvang, register buitenlandse kinderop
vang en personenregister kinderopvang maken 
wij bekend dat per 31 december 2020 Kinderop
vang de Krieltjes, met uniek registratienummer 
236465582 en BSO De Grote Kriel, met uniek
registratienummer 201151376, beiden gevestigd 
op het adres Rendierweg 17 te Dronten op ver
zoek van de houder uit het Register Kinderopvang 
zijn uitgeschreven.  

Verkeersbesluit 
gehandicapten- 
parkeerplaats
Bij het team Vergunningen, Handhaving en 
Veiligheid in het gemeentehuis te Dronten ligt 
het volgende genomen verkeersbesluit inclusief 

bijbehorende tekening ter inzage:

Het verkeersbesluit tot het intrekken van een 
gehandicaptenparkeerplaats met kentekenonder
bord:
 20210057 Het gaat om een parkeervak aan de 

Landauer 9 in Biddinghuizen; verzonden op 
13 januari 2021.

U kunt de desbetreffende stukken gedurende
6 weken na verzenddatum van het besluit inzien. 
U kunt daarvoor een afspraak maken via de
website www.dronten.nl of telefoonnummer
14 0321.

Belanghebbenden kunnen binnen een termijn 
van 6 weken na de dag van verzending van de be
schikking aan de aanvrager, schriftelijk of digitaal 
bezwaar maken tegen dit besluit bij het college 
van burgemeester en wethouders, t.a.v. team  
Bedrijfsvoering POCJB.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de administra
tie van het team Vergunningen, Handhaving en 
Veiligheid via telefoonnummer 14 0321.

Vacature voorzitter
Adviesraad Sociaal Domein Dronten
De Adviesraad Sociaal Domein Dronten is op zoek naar een voorzitter die
sturing wil geven aan onze hechte groep van betrokken vrijwilligers.

De ASD
Brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over relevante aangelegenheden 
binnen het hele sociaal domein. De ASD bestaat uit een vertegenwoordiging 
vanuit maatschappelijke organisaties en cliënten. 

Wat vragen wij van de nieuwe voorzitter
• u woont in de gemeente Dronten;
• u wil de gemeenschappelijke belangen van de inwoners behartigen;
• u beschikt over deskundigheid of ervaring in het sociaal domein;
• u heeft kennis van de organisatie in het gemeentehuis;
• u beschikt over een lokaal maatschappelijk netwerk;
• u bent in staat om beleidsstukken te lezen;
• u kunt zich inleven in de belangen van inwoners;
• u heeft een kritische, positieve en open houding;
• u kunt omgaan met vertrouwelijke informatie;
• u bent integer en onafhankelijk.

De te verwachten tijdsbesteding is rond ongeveer 8 uur per week.
Wij bieden u een onkostenvergoeding. 

Is uw belangstelling gewekt en wilt u nadere informatie?
Voor informatie kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris
van de ASD, Lia Flipse via email: secretaris@asddronten.nl of
telefoonnummer: 0616608018

Wilt u reageren en bent u woonachtig in gemeente Dronten?
U kunt vóór 20 februari 2021 uw brief, voorzien van curriculum vitae,
sturen naar secretaris@asddronten.nl of naar
ASD Dronten, Postbus 34, 8250 AA Dronten

Kavels te koop
Per 3 februari 2021 zijn er vier nieuwe particuliere 
kavels in De Graafschap in verkoop gebracht.
De prijzen zijn als volgt: € 220, per m2, excl. BTW
(€ 266,20 incl BTW).  Één kavel van 465 m2

en drie kavels van 550 m2. 
Heeft u interesse? Dan vindt u de informatie
brochure op www.wonenindegraafschap.nl.
De inschrijving sluit op 31 maart 2021.

Vrijdag is het Warmetruiendag
Elk jaar gaan we energieverspilling te lijf 
met de grootste klimaatactie van Neder
land: Warmetruiendag. Meedoen is simpel: 
zet de verwarming lager, trek een extra 
warme trui aan en bespaar 6% energie en 
CO2 per graad. Als heel Nederland op 1 
dag 1 graad lager stookt, besparen we 6,3 
miljoen kilo CO2! Doen we dat een heel 
stookseizoen lang, dan besparen we maar 
liefst 1 megaton CO2! Warmetruiendag is 
op vrijdag 5 februari, doet u ook mee?

Vrijdag rond de middag zet Netwerk Duur
zaamheid Dronten een facebookbericht on
line met een foto van een aantal leden van 
het netwerk en de wethouder duurzaamheid 
in warme trui. Deel onder dat bericht uw ei
gen foto ‘in warme trui’ en u wordt beloond 
met een paar warme sokken! Wilt u meer 
tips over hoe u energie slimmer kunt ge
bruiken? Houd dan Energieloket Dronten in 
de gaten! Meer informatie kunt u vinden op 
energieloketflevoland.nl/gemeente/dronten


