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   Colofon
Gemeente Dronten: 
Postadres: Postbus 100, 
8250 AC Dronten.
Gemeentehuis: 
De Rede 1, 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 9 tot 15 mei 
wordt er gecollecteerd voor 
Stichting Opkikker 

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

Werkzaamheden

Van 28 april
tot 31 mei zijn er wegwerk-
zaamheden aan de Stobben-
weg. De weg gaat dicht in 
beide richtingen. 

Van 3 tot en met 13 mei start 
Provincie Flevoland met het 
onderhoud van een deel van 
de Swifterringweg en het 
gehele naast de weg gelegen 
fietspad.

Van 11 tot en met 14 mei zijn 
er asfalteringswerkzaamheden 
aan de Wistentweg. De weg 
gaat dicht in beide richtingen. 

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

Routekaart
Mei is een maand die mij als wet-
houder sport en cultuur blij had 
moeten stemmen. De routekaart 
die zou worden gevolgd schreef 
als nieuwe stap, het weer mogen 
beoefenen van kunst en cultuur 
in binnenruimten. Het was maar 
één vakje op de infographic van 
de uitgebreide routekaart, maar ik 
weet dat daar letterlijk een groot 
cultureel leven achter schuilgaat.
 
We mogen hopen dat de dalingen 
zo inzetten dat de routekaart wer-
kelijk weer kan worden gevolgd. 
Sportverenigingen die weer mo-
gen trainen, zangverenigingen die 
weer mogen samenkomen. Ieder 
vakje op de routekaart staat voor 
een stukje dynamiek in ons leven. 
En als je je ergens in vrijheden 
beperkt voelt is het wel dat je 
beperkt wordt in die dynamiek. 
Dat je niet meer samen invulling 
kan geven aan het sportieve of 
culturele leven. Wanneer we kijken 
naar de eerste beelden van De 
Meerpaal, waarin niets te gek was 
of we kijken naar een samenleving 
die op slot moest, dan zit daar een 
wereld van verschil tussen.
 
Ik kijk uit naar de voorgestelde 
versoepelingen op de routekaart, 
en hoop dat deze nog deze maand 
kunnen worden ingezet, het open-
stellen van de culturele instellin-
gen. Alles op gepaste afstand. 

Natuurlijk. Maar dan er is een 
begin. Terwijl ik dit schrijf worden 
de mensen uit 1961 opgeroepen 
om zich te laten vaccineren. Mijn 
afspraak voor het vaccineren staat 
intussen. Natuurlijk. Zoals ik dat 
ook zou doen wanneer je een 
verre reis maakt. Astra Zeneca, 
aankomende vrijdag. Want als het 
virus zich niet meer verspreidt 
kunnen we pas echt het sportieve 
en culturele leven weer oppakken, 
met alle vrijheden die daarbij 
horen. Daar word ik, maar vooral 
het verenigingsleven weer blij 
van. Hou vol!
 
Ton van Amerongen
Wethouder sport en cultuur

Webinar “Weten over meten:
geluid, metingen en windmolens”

Zowel in de landelijke als de regionale en lokale media wordt 
regelmatig aandacht besteed aan de mogelijke (gezondheids-) 
effecten van windturbines. Het college realiseert zich dat er in 
de Dronter samenleving zorgen zijn over onder andere geluid in 
relatie tot de nieuwe windparken. De gemeente is hierover actief 
in gesprek met initiatiefnemers, experts zoals de GGD en RIVM en 
inwoners. Het college vindt het belangrijk dat informatie hierover 
toegankelijk is voor inwoners en dat vragen hierover goed beant-
woord worden. Daarom faciliteert de gemeente een webinar over 
dit onderwerp. 

Het webinar 
Op woensdagavond 19 mei aanstaande van 19.30 tot 21.00 uur 
faciliteert de gemeente een webinar: een online bijeenkomst waar 
een deskundige van adviesbureau Peutz toelichting zal geven en u 
vragen kunt stellen. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
U kunt zich tot en met 11 mei aanmelden voor het webinar via
windparken@dronten.nl onder vermelding van uw naam en 
e-mailadres. U ontvangt uiterlijk op 12 mei het programma van 
het webinar met daarin verdere details over de avond, bijvoor-
beeld wanneer u de aanmeldlink voor de livestream kunt ver-
wachten.

Wat wordt er besproken?
Het wettelijk kader en daarnaast de wens vanuit de samenleving 
over een nulmeting, zijn door de gemeente betrokken bij de 
adviesvraag aan de deskundige van adviesbureau Peutz. In het 
webinar komt onder andere aan de orde of een nulmeting als 
methode iets oplevert als het gaat om normering of handhaving. 
Wat meet je precies en wat kun je er mee, als inwoner, gemeente 
of initiatiefnemer? Wat leveren diverse methoden van metingen 
op? Wat is het verschil met een akoestische kwaliteitsmeting en 
welke waarde heeft dit binnen de context? Het webinar wordt 
opgenomen en is terug te kijken. Van het webinar wordt een 
samenvatting gemaakt waarin we ook de meest gestelde vragen 
beantwoord verwerken. Deze informatie kan naderhand per post 
verstuurd worden bij interesse en zal ook gepubliceerd worden in 
de Flevopost. 

Na het webinar
De opbrengsten van het webinar, het advies van de deskundige 
en het wettelijk kader betrekt de gemeente bij de afweging of, op 
welke wijze, waar, en wanneer we geluidsmetingen gaan doen.

Meld u aan voor de themamarkten 
en denk mee over de toekomst van 
Swifterbant
Op 10, 11 en 12 mei organiseren 
we ‘s avonds (online) themamark-
ten, voor bewoners die willen 
meedenken over de toekomst van 
Swifterbant. De themamarkten 
gaan over vijf thema’s. Wilt u aan 
meerdere thema’s een bijdrage 
leveren? Dat kan, maar we ver-
zoeken u zich in te schrijven voor 
maximaal twee bijeenkomsten:
1. Themamarkt Welzijn en voorzie-

ningen op 10 mei, 19:00 – 20:00 
(onderwerpen: sociale cohesie 
en ontmoeting, sport, recreatie, 
cultuur, zorg, veiligheid, onder-
wijs en andere voorzieningen)

2. Themamarkt Economie op 10 
mei, 20:30 – 21:30 (onderwer-
pen: economie, werken en 
ondernemen, toerisme)

3. Themamarkt Groen en klimaat 
op 11 mei, 19:00 – 20:00 (onder-
werpen: duurzaamheid, groen, 
natuur en biodiversiteit)

4. Themamarkt Bereikbaarheid op 
11 mei, 20:30 – 21:30 (onderwer-

pen: mobiliteit en bereikbaar-
heid: auto, openbaar vervoer, 
fiets en voetgangers)

5. Themamarkt Wonen op 12 mei, 
19:00 – 20:00 (onderwerpen: 
woningen, woningbouwplannen 
en woonklimaat)

U vindt de aanmeldlinks op de 
volgende websites:
www.dronten.nl/swifterbant en 
www.dorpsbelangenswifterbant.nl 

Let op: Er zijn 50 plekken be-
schikbaar per bijeenkomst. We 
vragen u zich aan te melden voor 
de themabijeenkomst(en) waar u 
zich het meest betrokken bij voelt. 
De themamarkten vinden online 
plaats in verband met de contact-
beperkende maatregelen i.v.m. 
COVID-19.

Vragen over de themamarkt
kunnen gesteld worden aan
Bart van Rijkom via
bart.vanrijkom@bureaubuiten.nl

Dronten fixt openbare ruimte met 
Fixi-app 
Zie je een stoeptegel loszitten, een 
gevaarlijk overhangende boom of 
een omgewaaid omleidingsbord? 
Maak er een foto van en upload 
het aan Fixi. Een nieuwe app van 
gemeente Dronten. Was er op de 
oude website al een meldpunt 
openbare ruimte, nu voegt de 
gemeente de Fixi-app daarbij. Het 

idee is dat iedereen de ogen en 
de oren in de gemeente is en door 
het uploaden van de foto en de 
locatiegegevens de gemeente op 
de hoogte wordt gebracht om het 
euvel te verhelpen. De app is gra-
tis te downloaden via Dronten.nl. 
De Fixi app is te downloaden met 
de volgende QR codes.

Dronten vernieuwt website
Donderdag 29 april is 
de vernieuwde web-
site Dronten.nl live 
gegaan. Wethouder 
Korting van gemeente 
Dronten is enthousiast 
over de klantvriendelijke 
en dienstverlenende 
website. ‘Waar ik trots 
op ben is dat inwoners 
hebben meegedacht 
hoe we de website zo 
goed mogelijk voor 
hen kunnen inrichten. 
Dat laat zien hoe betrokken onze 
inwoners zijn.’

Digitale dienstverlening
Met de vernieuwing en verbe-
tering van de website zet de 
gemeente een belangrijke stap in 
digitale dienstverlening. De grote 
verbeterpunten waar de bezoeker 
direct gemak van heeft zijn: beter 
(voor)leesbaar, beter toegankelijk 
ook met een mobiele telefoon 
en tablet en een ‘Google-achtige’ 
zoekbalk. 

Samen nagedacht over opbouw 
Via een enquête konden inwoners 
meedenken over de opbouw van 
de website. Zo kon iedereen laten 
weten hoe de onderwerpen op 
een logische manier onderver-
deeld konden worden. Veel van 

die ideeën en suggesties zijn over-
genomen bij de nieuwe indeling. 

Verbeterde zoekmachine 
Met de verbeterde inrichting 
van de zoekmachine kunnen 
zoekresultaten beter gefilterd 
worden, waarbij onderscheid 
wordt gemaakt tussen nieuws en 
gemeentelijke producten. In de 
toekomst kan ook worden gezocht 
in de raadsinformatie. Daarvoor 
wordt nu eerst nog een link naar 
de website van de gemeenteraad 
aangeboden. 

Voorleesfunctie en meertalig 
Bezoekers kunnen de teksten op 
de nieuwe website laten voorle-
zen. Ook is er de optie om een 
bericht te vertalen in 16 verschil-
lende talen. 

De gebruikelijke inzameling 
van PMD op de woensdag, 
zal in verband met Bevrij-
dingsdag worden verschoven 
De gebruikelijke inzameling 
van PMD op de woensdag, 
zal in verband met Bevrij-
dingsdag worden verschoven 
naar zaterdag 8 mei.
De inzameling van restafval 
voor het buitengebied, zal 
worden verschoven van de 
woensdag naar donderdag
6 mei. Op 5 mei is de Milieu-
straat gesloten.

Van 10 tot en met 12 mei 
vindt er een militaire oefe-
ning plaats die zich afspeelt 
in de omgeving van het 
Reve-Abbert bos en het
Roggebotzand in de
gemeente Dronten.
Bij de oefening worden
helikopters ingezet die
vooral laag gaan vliegen.
Zij gaan daarbij op zoek naar 
de ‘vijand’. Militairen van
de Koninklijke Landmacht 
‘spelen’ de rol van vijand.



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

12-05-2021 19:30-00:00 uur Commissievergadering De vergadering is online te 
   volgen op www.dronten.nl

Kijk voor meer tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

De deur uit?
Laat een lamp aan.

Maak het inbrekers
niet te makkelijk

Bekendmakingen

Ontheffing verbranden 
snoeihout
Periode 1 oktober 2021 tot en met 30 april 2026

De volgende ontheffingen zijn verleend en
verzonden aan:
- Zijdenettenweg 17 Biddinghuizen, verzonden 

op 21-04-2021 

U kunt de desbetreffende stukken gedurende 6 
weken na verzenddatum van de ontheffing inzien. 
U kunt daarvoor een afspraak maken via de web-
site www.dronten.nl of telefoonnummer 14 0321.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn 
van 6 weken na de dag van verzending van de 

beschikking 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 belangheb-
bende de inwerkingtreding van de beschikking wil 
voorkomen, dient ook een verzoek om voorlopige 
voorziening te worden ingediend bij de voorzie-
ningenrechter 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 voor-
lopige 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.

  

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van maandag 19 april 2021 tot en met 
woensdag 28 april 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-0492 19-04-2021 nabij de Reevesluis Dronten, aanleggen van een tweetal drijvende in- en 

uitstapvoorzieningen voor kanoërs  
2021-0493 20-04-2021 Randweg 3 Swifterbant, plaatsen van portiersloges (wijzigen van positie  

van de portiersloges)  
2021-0497 21-04-2021 Lancasterdreef 55 Dronten, verbreden van de gemeentelijke oprit naar 

particulier perceel met ca 1 a 1/2 meter 
2021-0509 22-04-2021 Pastorale 4 Dronten, plaatsen van een dakkapel op de voorgevel 
2021-0510 23-04-2021 Oudebosweg 39 Dronten, milieuneutraal wijzigen van de inrichting  

(plaatsen van een warmtewisselaar in de pluimveestal) 
2021-0512 23-04-2021 Alikruikweg Biddinghuizen, handelen in strijd met regels RO (parkeren en 

kamperen op agrarische percelen tijdens Lowlands 2021   
2021-0513 23-04-2021 Alikruikweg Biddinghuizen, handelen in strijd met regels RO (parkeren en 

kamperen op agrarische percelen) tijdens festival Down the  
Rabbit Hole 2021 

2021-0515 25-04-2021 De Driesprong 3 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van 
de woning 

2020-0838 26-04-2021 Ploegschaar, kad. sectie E 3035 Biddinghuizen, bouwen van een tiny  
house type volume als kleine bedrijfswoning en bouwen van een loods  

2021-0341 26-04-2021 De Schepel 39 Dronten, realiseren van een opbouw aan de achtergevel 
2021-0035 27-04-2021 Zijdenettenweg 13 Biddinghuizen, handelen in strijd met regels RO  

(verkoop van eigen bio-dynamische producten in een boerderijwinkel  
op het erf) 

2021-0518 28-04-2021 Staalwijk 29 Dronten, tijdelijk plaatsen van een unit 
2021-0498 28-04-2021 Dukaat 60 Dronten, vervangen van de erfafscheiding 
  
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. 
 
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen 
In de periode van maandag 19 april 2021 tot en met woensdag 28 april 2021 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-0144 Nodbeek, kad. sectie F 920 Biddinghuizen, bouwen van een woning met 

mantelzorgwoning   
2021-0477 Weversgilde 15 Dronten, realiseren van een uitbouw aan de achterkant van het huis en 

aanbouw van een garage aan de achter en zijkant  
 
Het publiceren van deze ingetrokken aanvragen is informatief. U kunt geen zienswijzen, bezwaar of beroep 
indienen. 
 
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 

 
2021-0251 Drontermeerdijk 13 Dronten, wijzigen van de entree van strandpaviljoen At Sea 
 
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 maandag 19 april 2021 tot en met 
woensdag 28 april 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2020-0996 Spijkweg 15 Biddinghuizen, handelen in strijd met regels RO voor 
de duur van 2 jaar (het jaarrond laten staan van de reeds vergunde 
26 glampingtenten)  

V 22-04-2021 

2020-1051 Kad. sectie D 1707 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 SBB)  

R 28-04-2021 

2021-0079 Elandweg 16 Swifterbant, dempen en verbreden van de sloot en 
draineren naar kanaal  

V 22-04-2021 

2021-0090 De Drieslag 23 Dronten, bouwen van een nieuw clubgebouw  V 20-04-2021 
2021-0128 Koperweg 15 Dronten, bouwen van opslagunits en het handelen in 

strijd met regels RO 
V 21-04-2021 

2021-0424 Ketelweg 16 Dronten, aanpassen van de gehele buitenschil van 
bestaande woning 

V 28-04-2021 

2021-0438 De Rede 32 Dronten, realiseren van een dakterras V 22-04-2021 
2021-0443 De Drainhaak 38 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel V 22-04-2021 
2021-0474 Professor Zuurlaan 22 Biddinghuizen, uitbreiden van de woning V 28-04-2021 
2021-0475 nabij de Stobbenweg, kad. sectie C312 Dronten, plaatsen van een 

tijdelijke stroomvoorziening t.b.v. een mast voor 
telecommunicatiedoeleinden 

VV 22-04-2021 

2021-0486 Havenkant 90 Biddinghuizen, vervangen van de huidige 
overkapping 

VV 22-04-2021 

  
* = 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)

KBS De Klimboom ruimt op

Eind maart hebben de leerlingen van groep 
3 en juf Anouk van KBS De Klimboom 
zwerfafval opgeruimd. Zij vertellen graag 
hun verhaal over deze ervaring en hoe we 
samen Dronten netjes houden:

“Op KBS de Klimboom werken we met het 
project 'Omgaan met de natuur'. De kinde-
ren van groep 3 leren wat er in de natuur 
te vinden is en hiervoor zorg te dragen. We 
hebben een middag zwerfvuil opgeruimd 
op het schoolplein en in de omgeving. 

We kwamen veel blikjes, snoeppapier-
tjes, kartonpakken e.d. tegen. Maar ook 
veel mondkapjes, die voorheen weinig te 
vinden waren in de natuur. We schrokken 
er allemaal van hoeveel zwerfvuil er op en 
rondom ons schoolplein te vinden was. We 
hebben geleerd om afval bij je te houden 
en weg te gooien in de daarvoor bestemde 
prullenbakken. Zo houden we met elkaar 
onze natuur schoon. Het was een leuke en 
leerzame middag. Bedankt, gemeente Dron-
ten voor het bruikleen van de materialen!”

Telefonisch spreekuur voor vragen over
het OV dagelijks bereikbaar
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen 
met het OV? Maak dan gebruik van het tele-
fonisch spreekuur en bel 038 – 303 70 10.
OV-ambassadeurs geven er antwoord op 
uw vragen over het gebruik van het OV. 

“Reizen met het openbaar vervoer is niet 
voor iedereen vanzelfsprekend”, zeggen de 
OV-ambassadeurs. 
De provincies Gelderland, Flevoland 
en Overijssel vinden het belangrijk dat 
iedereen met het openbaar vervoer veilig 
en gemakkelijk kan reizen. Daarom geven 
OV-ambassadeurs, vrijwilligers en zelf ook 
op leeftijd, uitleg over reizen met trein en 
bus.   

De maandelijkse inloopspreekuren voor 
senioren zijn helaas tot nader orde geannu-
leerd. De coronamaatregelen laten het niet 
toe. Mensen met vragen over het gebruik 
van het OV kunnen nu wel terecht tijdens 
het telefonisch spreekuur. 

Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aan-

vraagt of hoe de 40% korting voor samen 
reizen werkt? Wilt u meer weten over de 
Coronamaatregelen in het OV of juist in-
formatie over verlenging van abonnement, 
keuzedagen en/of bent u (onverwacht) 
noodgedwongen afhankelijk van OV maar
u weet nog niet hoe het werkt?
Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens 
het telefonisch spreekuur. 
De OV-ambassadeur neemt met u het
antwoord door.

Wanneer: maandag tot en met vrijdag
Hoe laat: 10.00 tot 12.00 uur
Wanneer: dinsdag en donderdag 
Hoe laat: 13.30 tot 15.00 uur
Wanneer: maandag en woensdag 
Hoe laat: 18.30 tot 20.00 uur

Telefoonnummer: 038 - 303 70 10 

Meer informatie:
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
De OV-ambassadeurs helpen u graag op 
weg!


