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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

Er zijn op dit
moment geen
collectes.

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.

Start grootschalig testen
Sinds de start van de aankon-
diging dat we in de gemeente 
Dronten gaan starten met de pilot 
Grootschalig testen, heb ik ont-
zettend veel reacties gehad. Van 
collega’s, inwoners, ondernemers, 
lokaal, regionaal en landelijk. Die 
reacties zijn gelukkig grotendeels 
positief. Veel mensen snappen dat 
we in Dronten direct wat kunnen 
betekenen voor onze naasten, 
familie en vrienden en daarbij ook 
nog eens landelijk het verschil 
kunnen maken in de bestrijding 
van het virus. 

Ook als je geen klachten hebt kun 
je het coronavirus gewoon door-
geven. Het kan maar zo zijn dat 
jij het virus bij je draagt zonder 
dat je iets merkt en onbewust 
doorgeeft aan je vader moeder, 
opa, oma en andere naasten. 
Bij de testlocaties kun je je nu in 
Nederland alleen nog maar laten 
testen als je klachten hebt (enkele 
uitzonderingen daargelaten). In de 
gemeente Dronten wordt daar nu 
een uitzondering op gemaakt: wij 
mogen wel testen zonder klach-
ten, waardoor wij elkaar nog beter 
kunnen beschermen. 
En doordat wij ons laten testen, 
wordt landelijk geleerd wat voor 
inzichten dat geeft in de versprei-
ding van het virus, wat wel en 
niet bijdraagt aan testbereidheid 
en aan het volhouden van de iso-
latieperiode. Door mee te testen 
(samen met het opvolgen van de 
maatregelen en door vaccinatie) 
werken we in Nederland toe naar 

het openstellen van de samen-
leving. We willen allemaal weer 
naar ons favoriete café of restau-
rant, probleemloos op bezoek bij 
opa en oma, naar festivals en zelfs 
gewoon naar de winkel. 
Ik heb regelmatig de vraag ge-
kregen: “burgemeester, waarom 
stond u op toen de vraag door het 
ministerie van VWS gesteld werd 
welke gemeente in Flevoland wil 
bijdragen aan het eronder krijgen 
van het virus? Lieve inwoners, ik 
stond op omdat ik u, ons alle-
maal - boven alles - het gun om 
hier gezond en zo ongeschonden 
mogelijk uit te komen. De pilot 
geeft ons die kans en ik heb hem 
daarom met beide handen aan-
gegrepen. En let wel: u mag zich 
laten testen, het is niet verplicht. 
Test u mee? Ik wel!

Burgemeester Jean Paul Gebben

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

Uitnodiging bijeenkomst
‘Wonen aan De Zuid’ 

Test u mee? Vanaf deze week start de GGD 
Flevoland met het testen van alle inwoners 
van de gemeente Dronten. We vragen ieder-
een in de gemeente Dronten van 12 jaar en 
ouder, mét of zonder klachten, zich maximaal 
3 keer te laten testen op het coronavirus. De 
pilot duurt in totaal 6 weken. De komende 
weken leest u hier in de Flevopost verhalen 
van inwoners die meetesten voor een ander. 
Deze week vertelt Geert waarom hij meetest.

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.

Geert doet mee aan pilot grootschalig testen
In Dronten is het mogelijk om je -ook zonder 
klachten- te laten testen op corona. Geert 
hoopt dat zoveel mogelijk dorpsgenoten zich 
laten testen. ‘Ik geloof echt dat hoe sneller 
we meer inzicht hebben in de verspreiding 
van corona, hoe eerder we onze vrijheid 
terugkrijgen.’ 

Die vrijheid is voor Geert enorm belangrijk. 
Vrienden en familie een knuffel kunnen 
geven, reizen, uit eten gaan, een terrasje pak-
ken: hij mist het allemaal heel erg. ‘Corona 
leert ons onder andere, dat ons leven niet 
zo maakbaar is als we dachten. We hebben 
niet alles in de hand. Maar: we kunnen er wel 
alles aan doen, om te zorgen dat er zo min 
mogelijk slachtoffers zullen zijn. En dat we 

terug kunnen naar het normale leven.’ 

Meningenmachine

De 35-jarige heeft weleens moeite met de 
meningenmachine, die bij elk nieuws rond-
om corona op gang komt. Hij vertrouwt erop, 
dat de experts van het RIVM en het OMT 
naar eer en geweten 
handelen. ‘Dat wil 
niet zeggen, dat ik 
de maatregelen leuk 
hoef te vinden. Het 
is bijvoorbeeld erg 
moeilijk om te zien, 
wat de gevolgen 
voor ondernemers 
en de horeca zijn. 
Desondanks voel ik als mens een bepaalde 
verantwoordelijkheid. Daarom houd ik mij 
zoveel mogelijk aan de regels’. 

Dat betekent niet dat Geert alles maar voor 
zoete koek slikt. ‘Ik onderzoek wat de feiten 
zijn. Dat is overigens niet eenvoudig, in 
deze tijd. Het is ook heel begrijpelijk dat er 
mensen zijn, die twijfels hebben. Het vaccin 
is bijvoorbeeld veel sneller dan normaal 
ontwikkeld. Ik vind dat zelf vooral een knappe 
prestatie, waar heel veel wetenschappers 
met flinke budgetten de koppen bij elkaar 
staken.’ 

Eigen ervaring
De inwoner van Dronten weet uit persoonlij-
ke ervaring, hoe het is om corona te hebben. 
‘In maart kreeg ik koorts, en moest ik opeens 
heel veel en heftig hoesten. Ik was ook 
benauwd. Ik mocht mij toen niet laten testen. 
Maar toen ik mijn reuk en smaak verloor, 
wist ik hoe laat het was.’ In september bleek 
uit een bloedonderzoek, dat er inderdaad 
antistoffen in zijn bloed zaten. 

Geerts schoonzus kwam zelfs op de intensive 
care terecht, vanwege corona. ‘Zij was zo 
benauwd, dat ze bij de geringste inspanning 

al geen adem meer kreeg.’ Inmiddels gaat 
het beter met haar, hoewel ze nog steeds een 
aantal keer in de week naar de revalidatie 
gaat. Een kennis op leeftijd is overleden aan 
corona. 

‘Maar ik denk dat we beter kunnen genieten 
van het leven, dan dat we leven in angst. 
Laten we er daarom samen de schouders 
onder zetten.’ Geert denkt niet dat corona 
ooit helemaal verdwijnt. ‘Wel denk ik, dat het 
beheersbaar wordt, net als in het verleden 
met andere virussen gebeurde.’  

Geert hoopt, dat het voorjaar perspectief 
biedt. ‘Dat we dan al wat meer vrijheid 
kunnen hebben.’ En wie hij als eerste gaat 
knuffelen, als corona uiteindelijk naar de ach-
tergrond verdwijnt? ‘Mijn moeder. Zij heeft 
een zwakke gezondheid. Ik heb haar al sinds 
maart geen knuffel kunnen geven. Dus daar 
sta ik absoluut als eerste op de stoep!’

‘Meer inzicht 
geeft ons 
onze vrijheid 
terug’ 

Geert test mee

Graag nodigen wij u uit voor een digitale bijeenkomst op 1 of 3 
maart om mee te denken over het gebied aan De Zuid in Dron-
ten. De Flevomanege heeft het voornemen te verhuizen naar een 
nieuwe locatie aan de Wisentweg. Daar heeft de Flevomanege de 
mogelijkheid een nieuwe toekomstbestendige accommodatie te 
realiseren. 

Op de vrijkomende locatie, inclusief aangrenzende gronden wil 
de gemeente samen met omwonenden, geïnteresseerden en het 
team van architecten en adviseurs van de ontwikkelaar (Trebbe) 
een plan maken voor de realisatie van ongeveer 150 woningen. 

Wij nodigen u uit om met ons in gesprek te gaan over de ontwik-
keling van het gebied aan De Zuid in Dronten. Een aantrekkelijke 
locatie om te wonen, maar ook een locatie die beeldbepalend 
is voor de omgeving. De Zuid is immers één van de vier toe-
gangswegen van en naar het centrum van Dronten. Het gesprek 
moet zorgen voor inzicht in de uitgangspunten die meegenomen 
kunnen worden in de planvorming voor deze locatie. Wat vindt u 
belangrijk aan deze ontwikkeling?

Aanmelden digitale bijeenkomst 
Vanwege de coronamaatregelen vindt de bijeenkomst digitaal 
plaats(met behulp van het programma Microsoft Teams). U hoeft 
voor de bijeenkomst geen speciale software te kopen. Wilt u 
deelnemen dan kunt u zich tot uiterlijk 23 februari aanmelden via 
de site dronten.ikpraatmee.nl/overdezuid. U vindt daar ook een 
handleiding voor deelname aan Teams. Kunt u niet deelnemen 
maar wilt u toch reageren? Dan kunt u vanaf 4 maart via voor-
noemde link de presentaties bekijken en uw reactie geven.

Kijk voor meer tips op
maakhetzeniettemakkelijk.nl

Maak het inbrekers
niet te makkelijk



  

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 27 januari 2021 tot en met 
woensdag 3 februari 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-0134 27-01-2021 Tarpanweg 21 Swifterbant, aanleggen van een extra in- uitrit 
2021-0135 28-01-2021 Peel 28 Dronten, veranderen van een raamkozijn 
2021-0141 29-01-2021 Educalaan 3 Dronten en De Poort 17-19 Swifterbant, handelen in strijd  

met regels RO (tijdelijk inrichten en gebruik van sporthal ‘t Dok in Dronten 
als Covid-19 testlocatie en kerkcentrum De Hoeksteen in Swifterbant als 
satelliet locatie voor de duur van 2 maanden) 

2021-0142 29-01-2021 Kad. sectie G 3035 aan De Wieling in Swifterbant, bouwen van een  
nieuwe bedrijfshal en het aanleggen van een uitrit  

2021-0143 29-01-2021 Het Noorderlicht 26 Dronten, opslaan van ladder en steigermateriaal  
onder een open afscherming in de achtertuin voor de duur van 4 jaar  
(i.v.m. het uitvoeren van schilderwerkzaamheden als zzp-er)  

2021-0150 01-02-2021 De Trippen 48 Swifterbant, uitbreiden van de woning  
2021-0154 02-02-2021 Dreef 38 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde  

van de woning  
2020-1232 02-02-2021 Kleermakersgilde 49 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de  

voorzijde van de woning 
2021-0170 02-02-2021 De Vecht 2 Dronten, uitbreiden van het bestaande bedrijfspand aan de 

achterzijde (opslag en berging) 
2021-0175 03-02-2021 Kad. sectie E 3135 aan de Rister te Biddinghuizen, bouwen van een  

nieuw bedrijfspand en het aanleggen van twee uitritten  
  
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. 
 
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 
2020-1051 Kad. sectie D 1707 aan de Spijkweg te Biddinghuizen (gelegen naast Europarcs Resort 

Zuiderzee), aanleggen van een nieuwe eigen uitrit als ontsluiting van het nieuwe in te 
richten natuurgebied Nieuwe Natuur Oostkant Dronten (in aansluiting op het bestaande 
bos van Staatsbosbeheer)  

 
Het publiceren van deze verlenging beslistermijn is informatief. U kunt geen zienswijzen, bezwaar of beroep 
indienen. 
 
Voorgenomen besluiten / beschikkingen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het voornemens is omgevingsvergunning te verlenen voor het 
volgende: 
 
Dossier Omschrijving 
2020-0138 Rietweg 25 Biddinghuizen, oprichten van een nieuw melkveebedrijf en het bouwen van 

een nieuwe ligboxenstal 
 
Inzage 
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 11 februari 2021 gedurende zes 
weken ter inzage. Wilt u deze inzien dan kunt u daarvoor een afspraak inplannen via de website 
www.dronten.nl.  
 
Zienswijzen 
Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht bij ons college, 
t.a.v. team Vergunningen, Handhaving en Veiligheid onder vermelding van dossiernummer. 
 
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook 
een zienswijze is ingebracht tegen het voorgenomen besluit en men belanghebbende is. 
 
Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van donderdag 28 januari 2021 tot en met 
woensdag 3 februari 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier   Omschrijving *Soort 

besluit 
   Verzonden 

2020-0958 Frans Halsstraat 3 Dronten, bouwen van een vrijstaande woning 
(kavel S.238) 

V 01-02-2021 

2020-1246 De Cavaletti 5 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning  

V 28-01-2021 

2020-1431 Spijkweg 15 Biddinghuizen, handelen in strijd met regels RO 
(plaatsen van 10 glampingtenten met een te hoge bouwhoogte) 
nabij de jachthaven op Resort Zuiderzee  

V 01-02-2021 

2021-0033 De Kolk 42-44 Swifterbant, aanleggen van inritten V 01-02-2021 
* = 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.  

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.

Openbare 
bekendmakingen
Subsidieregeling coronasteun amateurkunst
Burgemeester en wethouders van Dronten maken 
bekend dat zij op 1 februari 2021 de Subsidierege-
ling coronasteun amateurkunst hebben vastge-
steld. Deze subsidieregeling bevat nadere regels 
over het aanvragen en verlenen van een subsidie 
aan amateurkunstverenigingen in de gemeente 
Dronten die te maken hebben met een financieel 
tekort als gevolg van coronamaatregelen.

De cultuursector is belangrijk voor onze inwoners. 
Belangrijk voor participatie aan de samenleving, 
vrijetijdsbesteding, een leven lang leren en ple-
zier. De coronapandemie heeft de cultuursector 
hard geraakt. Ook de amateurkunstverenigingen 
worstelen met de gevolgen van de coronamaatre-
gelen. Er zijn onvoorziene uitgaven en vermin-
derde inkomsten. Het college wil de amateur-
kunstverenigingen in de gemeente ondersteuning 
met een eenmalige subsidie. De hoogte van de 
subsidie is maximaal € 2.000.

De Subsidieregeling coronasteun amateur-
kunst wordt gepubliceerd op de website van de 
gemeente, zie www.dronten.nl bij het onderwerp 
‘subsidie’ en op de website

www.officielebekendmakingen.nl. 

Het aanvraagformulier voor het aanvragen van 
de subsidie is te vinden op de website van de 
gemeente, www.dronten.nl bij het onderwerp 
‘subsidie’.

Wet milieubeheer
Melding Activiteitenbesluit:
Burgemeester en wethouders van Dronten maken 
bekend dat zij de volgende meldingen hebben 
ontvangen voor:

- Biddinghuizen, Kokkelweg 15; het bouwen van 
een nieuwe bewaarloods.

- Dronten, Haringweg 37; het vergroten van de 
opslagcapaciteit van agrarische producten

- Dronten, Pioniersweg 12; het opslaan van de 
zomer- en/of winterbanden van klanten

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een
informatief karakter. Deze bedrijven hoeven
geen vergunning aan te vragen, omdat voor
hen landelijk vastgestelde voorschriften gelden. 
Er zijn daarom geen mogelijkheden om bezwaar 
te maken. Desgewenst kunt u de stukken inzien 
bij de publieksbalie in het gemeentehuis van 
Dronten.

Denkt u mee aan de Windplannen in Dronten?

Vrijdag 29 januari werd mevrouw
M.W. van de Rijdt-Wilms 100 jaar.
Burgemeester Jean Paul heeft geen 
bezoek gebracht, vanwege de coro-
na-maatregelen, maar wel een video-
boodschap gestuurd naar mevrouw 
van de Rijdt-Wilms. Gefeliciteerd!

Extra service gemeente Dronten vanwege 
groter aanbod oud papier en karton
Als gevolg van het coronavirus wordt er 
meer en meer vanuit huis besteld. Dit zien 
wij terug in het steeds grotere aanbod van 
kartonnen verpakkingsafval. Wij krijgen dan 
ook verzoeken hoe om te gaan met snel 
vol rakende papiercontainers aan huis. Dit 
om te voorkomen dat papier en karton met 
het restafval wordt gemengd. We streven 
namelijk naar zo goed mogelijk scheiden 
van de diverse stromen naar herbruikbare 
grondstoffen. 

Wat kunt u doen? 
1) Het scheelt aanzienlijk in volume als u 

de verpakkingen klein maakt. Maak het 
karton dus zo klein mogelijk door het te 
verscheuren. 

2) U kunt uw papier en karton ook kwijt in 
ondergrondse containers in uw directe 
omgeving. In Dronten, Swifterbant en 
Biddinghuizen staan op diverse plaatsen 
ook ondergrondse papiercontainers 
opgesteld.

3) U kunt oud papier en karton ook altijd 
gratis brengen naar de milieustraat 

(Schipbeek in Dronten) gedurende de 
openingstijden (ma - vrij van 9.30 tot. 
12.00 en 13.30 tot 16.00 en op zaterdag 
van 8.00 tot 13.00 uur)

4) Vanaf 1 februari wordt ook de mogelijk-
heid geboden om oud papier te brengen 
naar een container buiten de milieu- 
straat. Deze container is op weekdagen 
van 8.30 uur tot 16.00 uur beschikbaar. 
Het voordeel hiervan is dat u niet de 
milieustraat op hoeft te rijden.

In Swifterbant is de container te vinden 
bij De Noordsingel aan de kant van het 
kerkcentrum. In Biddinghuizen staat de 
container aan De Tas 33-54. In Dronten zijn 
er meerdere adressen: Groenlandstraat 49, 
Wardhof 22, Rozemarijn 51, Lijzijde 80, voor 
Het Spectrum 1A, Educalaan 15C, Fazant 92, 
Parkeerterrein Tussendek 1-99, parkeerter-
rein Gangboord 2-18, Wiekslag Noordenveld 
1-25, Ecu 1 – 37, Dukdalf 1, Galjoenstraat 
61 – 119, De Stag 64 hoogbouw, De Helling 
144, Voorplecht 29, Barrage 14 en De Boeg 
134.

In de gemeente Dronten zijn er twee 
windplannen; Windplan Groen en Wind-
planblauw.

Uitwerken organisatie en bestedingska-
ders windfondsen
Vanaf het moment dat de nieuwe 
windturbines in de gemeente Dronten 
draaien, stellen de initiatiefnemers van 
de windparken (Windkoepel Groen en 
Windplanblauw), jaarlijks een deel van de 
opbrengst ter beschikking voor projecten 
in de omgeving. De opbrengst, die ge-
biedsgebonden bijdrage wordt genoemd, 
is bedoeld voor projecten die bijdragen 
aan het verbeteren van het de leefbaar-
heid, leefomgeving en het klimaat.

Inwoners en maatschappelijke
organisaties denken mee 
De afspraken die de gemeente en initia-
tiefnemers hebben gemaakt worden nu 

verder uitgewerkt. Wij vragen inwoners 
daarom, om binnen de gestelde kaders, 
in een werkgroep mee te denken over: 
• De organisatie die zal worden opge-

tuigd
• De uitwerking van de bestedingska-

ders, voorwaarden en selectiecriteria

De gemeente vindt het belangrijk dat de 
werkgroepen zo divers mogelijk samen-
gesteld worden, zodat verschillende 
invalshoeken in beeld komen.

Wil jij deze onderwerpen verder met ons 
verkennen en uitdiepen? Kijk dan voor 
meer informatie en aanmelding bij de 
werkgroepen op www.dronten.nl/duur-
zaam of onze advertentie in deze krant.

Gefeliciteerd


