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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 

Van 16 tot 22 mei wordt er gecol-
lecteerd voor Longfonds

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

Van 28 april tot
31 mei zijn er wegwerkzaam-
heden aan de Stobbenweg. 
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 10 mei tot en met 11 juni 
2021 mei zijn er asfalterings-
werkzaamheden aan de Wis-
tentweg. Er wordt een berm-
versteviging aangebracht, de 
bermen worden afgewerkt en 
de opritten worden hersteld 
aan de Wisentweg op het 
gedeelte Biddingweg richting 
Lelystad.

Van 17 mei tot en met 18 juni 
wordt er bermversteviging 
aangebracht langs de Rood-
beenweg vanaf huisnummer 
18 tot de Swifterweg. 

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

Uw straat schoon, heel en veilig
Vrijwel elke dag zijn onze mede-
werkers onderweg om uw om-
geving schoon, heel en veilig te 
houden. Bomen worden gesnoeid, 
speeltoestellen en verkeersbor-
den schoongemaakt, straatputten 
gecontroleerd, stoeptegels recht 
gelegd en de prullenbakken 
worden geleegd. Dat dit door u 
gewaardeerd wordt weten we uit 
de leefbaarheidsmonitor, want 
een rapportcijfer van 7,7 is een 
mooi resultaat. Het geeft aan dat 
we in Dronten tevreden zijn over 
onze woonomgeving. 

We vinden het allemaal vanzelf-
sprekend dat onze straat en de 
groene ruimte goed onderhouden 
wordt, en dat moet het ook zijn. 
Toch kan de gemeente dit niet 
alleen. Met name in het opruimen 
van zwerfafval zijn veel vrijwil-
ligers actief en dat verdient een 
groot compliment! Mocht u er 
overigens zelf ook wel eens over 
denken om tijdens uw wandeling 
zwerfafval op te ruimen, dan stelt 
de gemeente daarvoor graag 
hulpmiddelen beschikbaar.

Een groot deel van het onderhoud 
in de openbare ruimte vindt plaats 
op basis van periodieke controles, 
maar onze medewerkers zien en 
weten niet alles direct. Daarom 
is het fijn (en belangrijk) om ook 
van inwoners door te krijgen wat 
u opvalt. Staat er al een aantal 
dagen een oude fiets in de bosjes? 
Is een speeltoestel beschadigd 

geraakt? Loopt het water na 
een hevige regenbui niet snel 
genoeg weg? Hangen de takken 
van een boom gevaarlijk over? 
Het zijn zomaar wat voorbeelden 
van dingen die u zouden kunnen 
opvallen, en dat horen we graag 
van u. Sinds kort kunt u hiervoor 
gebruik maken van de app Fixi op 
uw smartphone: met het verstu-
ren van een foto en omschrijving 
geeft u snel en eenvoudig uw 
melding door. Elders op deze 
pagina leest u meer over de app. 
En heeft u geen smartphone, dan 
zijn we nog steeds blij wanneer u 
gewoon even belt. Samen houden 
we immers Dronten schoon, heel 
en veilig!

Roelof Siepel
Wethouder openbare ruimte

Heeft u vragen
over bijeenkomsten

of coronagerelateerde
meldingen bel dan met

14 0321.

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.

Denkt u mee over de toekomst van 
Swifterbant? Vul de enquête in of 
bel ons!
Tot en met 19 mei kunt u de 
enquête over de toekomst van 
Swifterbant nog invullen via de 
volgende link: www.dorpsbelan-
genswifterbant.nl/dorpsvisie 
Naast de enquête hebben we op 
10, 11 en 12 mei themamarkten 
georganiseerd voor alle bewoners 
die mee willen denken over de 
toekomst van Swifterbant. Bent 
u niet in de gelegenheid geweest 
bij deze themamarkten aan te 
sluiten? Dan kunt u ons op dins-

dag 18 mei en donderdag 20 mei 
tussen 10.00 en 12.00u bellen om 
uw ideeën aan ons mee te geven. 
U kunt hiervoor contact opnemen 
met Bart van Rijkom of Daphne 
van der Veer van Bureau BUITEN. 
- Bart van Rijkom: 06-42423872
- Daphne van der Veer: 

06-40805313

Heeft u vragen? Neem dan contact 
op met Bart van Rijkom via
bart.vanrijkom@bureaubuiten.nl 

Meedenken over gebiedsfondsen 
windparken

In de gemeente Dronten komen 
twee nieuwe windparken, Wind-
plan Groen en Windplanblauw. In-
woners kunnen meeprofiteren van 
de opbrengsten van de windpar-
ken. De eigenaren storten elk jaar 
een deel van de opbrengst van 
de windenergie in een fonds, één 
fonds voor Windplanblauw en één 
voor Windplan Groen. Het geld 
is bedoeld voor projecten die het 
dorp beter maken. Inwoners kun-
nen hiervoor met plannen komen. 
Het eerste geld van Winplanblauw 
komt beschikbaar in 2023 en van 
Windplan Groen in 2024.  

Dit jaar zet de gemeente met de 
eigenaren van de windparken een 
organisatie op. Daar worden de 
fondsen in ondergebracht. Een 

onafhankelijk bestuur met een 
vertegenwoordiging van inwo-
ners beheert straks de fondsen en 
neemt beslissingen over aanvra-
gen voor projecten. Samen met 
inwoners is in werkgroepen nage-
dacht over de organisatie van de 
stichting en over de voorwaarden 
voor projecten. De gemeenten 
wil enkele ideeën toetsen bij een 
bredere groep inwoners.
Meedoen? Vul de enquête in op
dronten.ikpraatmee.nl/
gebiedsgebonden-bijdrage.

Liever een geprint exemplaar?
Bel 14-0321 of mail naar
gemeente@dronten.nl.
Wil jij meer informatie over de 
windparken kijk dan op
www.dronten.nl/duurzaam. 

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



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
Datum Tijd Activiteit Locatie

12-05-2021 19:30-00:00 uur Commissievergadering Online te volgen op
   www.dronten.nl

27-05-2021 19:30-00:00 uur Raadsvergadering Online te volgen op
   www.dronten.nl

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

Bekendmakingen

Wet milieubeheer
Melding Activiteitenbesluit

Het college van Dronten maakt bekend dat zij de 
volgende meldingen hebben ontvangen voor:
- Biddinghuizen, Haringweg 45; het in gebruik 

hebben van een nog niet eerder gemelde sep-
tictank

- Biddinghuizen, Palingweg 12; uitbreiding van 
de kistenbewaring landbouwproducten en de 
machineberging en opslag van lege kisten

- Biddinghuizen, Ploegschaar sectie E, perceel-
nummer 3035; de oprichting van een bedrijf 
voor hout- en metaalbewerking

- Dronten, Colijnweg 10; het plaatsen van een 
mestsilo

- Dronten, Colijnweg 26; het verplaatsen van een 
dieselbrandstoftank

- Dronten, De Gouwe 40 B; De oprichting van 
een bouwbedrijf

- Dronten, Installatieweg 4; Verandering van een 
AWZI

- Dronten, De Noord 99A; het lozen van grond-
water op een gemengd rioleringsstelsel

- Swifterbant, Industrieweg 54; het lozen van 
grondwater op de hemelwaterriolering

- Swifterbant, De Kolk 8C; de oprichting van een 
ontwerp en productie bedrijf van meubelen

- Swifterbant, Tarpanweg 25A; de oprichting van 
een agrarisch bedrijf

- Swifterbant, nabij Vuursteenweg 6, 14 en 16; 
het beëindigen van het in gebruik hebben van 
de zes windturbines van Windpark Klokbeker-
tocht

- Swifterbant, De Wieling sectie G, perceel-
nummer 3035; de oprichting van een beton-
warenfabriek voor de productie en montage 
van constructieve, gewapende en geïsoleerde 
geprefabriceerde betonproducten

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een infor-
matief karakter. Deze bedrijven hoeven geen ver-
gunning 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 Lelystad.

  

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 28 april 2021 tot en met 
woensdag 5 mei 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-0528 30-04-2021 Elandweg 19 Swifterbant, graven en dempen van sloten i.v.m. 

infrastructuur Windpark Blauw 
2021-0531 02-05-2021 Melkweg 7 Dronten, verbreden van de oprit 
2021-0537 03-05-2021 Frans Halsstraat, kavel S237 Dronten, bouwen van een woning  
2021-0539 04-05-2021 Peterhof 17 A Dronten, gewijzigd bouwen van de woning (gewijzigde 

gevelindeling)  
2021-0540 04-05-2021 Hanzekade 132-148 Dronten, wijzigen van de balkons van  

9 appartementen  
2021-0543 04-05-2021 Kad. Sectie H 779 Dronten, leggen van kabels, leidingen en het uitvoeren 

van de daarvoor benodigde werkzaamheden ten behoeve van het  
nearshore deel van Project Windplan Blauw  

  
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 woensdag 28 april 2021 tot en met woensdag 5 mei 2021 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-0319 Lucernehof 1 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de 

woning  
  
Het publiceren van deze ingetrokken aanvragen 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: 
 

DDossier Omschrijving 
Z Z2021- 
0 001143 

Installatieweg 4 in Dronten , wijzigen geluidsvoorschriften milieu 

   
Inzage 
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 13 mei 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 terinzagelegging van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen 
inbrengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het bevoegd gezag p/a Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), Postbus 2341, 8203 AH Lelystad. Zienswijzen moeten worden 
ondertekend en ten minste naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het 
ontwerpbesluit waartegen de zienswijzen zijn gericht en een motivering bevatten.  
Voor het geven van mondelinge zienswijzen kan via het secretariaat van de OFGV telefoonnummer:  
088 - 63 33 000 een afspraak worden gemaakt. 
 
Er kan alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit worden ingediend door belanghebbenden die ook een 
zienswijze hebben ingediend of door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten  
geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit. 
 
Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van donderdag 29 april 2021 tot en met 
woensdag 5 mei 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2020-1242 Klokbekertocht kad sectie H 68, 221 en 1101 en Rivierduintocht 
kad. sectie H 36, 1114 en 1116) over de Noordertocht te 
Swifterbant,  realiseren van twee identieke bruggen in de Parkweg 
VT-lijn en RD-lijn voor het project Windplan Blauw 

V 03-05-2021 

2020-1310 Hooiwagen 4 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 
van de woning 

V 29-04-2021 

2020-1482 De Aar, kad. sectie K 3139 Dronten, bouwen van een 
bedrijfsverzamelpand  

V 04-05-2021 

2021-0115 Koornmarktpoort 7 Dronten, bouwen van een nieuw bedrijfspand 
en het aanleggen van uitritten 

V 29-04-2021 

2021-0170 De Vecht 2 Dronten, uitbreiden van het bestaande bedrijfspand 
aan de achterzijde (opslag en berging) 

V 29-04-2021 

2021-0175 Rister 3-3R Biddinghuizen, bouwen van een nieuw bedrijfspand en 
het aanleggen van twee uitritten  

V 30-04-2021 

2021-0231 Palingweg 12 Biddinghuizen, bouwen van een aanbouw aan de 
bestaande bewaring 

V 30-04-2021 

2021-0388 Akkerhof 3 A Biddinghuizen, wijzigen van de gevel t.o.v. de eerder 
verleende vergunning  

V 29-04-2021 

2021-0445 Voorhaven 3 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel V 29-04-2021 
2021-0452 Lancasterdreef 20 Dronten, aanbrengen van isolatie aan de 

buitenzijde van het bestaande dakbeschot en plaatsen van twee 
dakramen 

V 29-04-2021 

2021-0472 Het Zichtbord 20 Swifterbant, plaatsen van een overkapping in de 
achtertuin 

VV 29-04-2021 

2021-0488 kruising van de Biddingringweg en de Dronterweg, kappen van 
bomen t.b.v. een rotonde 

VV 29-04-2021 

  
* = 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)

Voordrachten Koninklijke
onderscheiding 2022

Kent u iemand in de gemeente Dronten die een Konink-
lijke Onderscheiding verdient? Veel mensen kunnen deze 
vraag met “ja” beantwoorden, want ook in deze ge-
meente zetten veel mensen zich als vrijwilliger in voor de 
samenleving. De jaarlijkse ‘lintjesregen’ die plaatsvindt 
op de dag voor Koningsdag is dé gelegenheid om deze 
mensen te bedanken voor hun inzet. Maar dan moeten 
ze wel eerst worden voorgedragen. Iedereen kan en mag 
iemand anders voordragen voor een lintje. 

Hoe draag ik iemand voor?
Het toekennen van een Koninklijke Onderscheiding gebeurt niet zomaar, daar
gaat een procedure van een aantal maanden aan vooraf. Als u iemand voor een
Koninklijke Onderscheiding wilt voordragen, kunt u een voorstel indienen bij de
burgemeester aan de hand van een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u aan-
vragen bij het bestuurssecretariaat of downloaden van www.dronten.nl (zie hiervoor 
het “Digitaal gemeenteloket”). Op dit formulier moeten o.a. onderstaande zaken over 
de betreffende persoon worden ingevuld:
- Namen, adres, woonplaats en een korte levensbeschrijving. 
- Bijzondere verdiensten
- Zijn de bijzondere verdiensten al eerder gewaardeerd of beloond?

Het is van groot belang dat u dit formulier zo nauwkeurig en volledig mogelijk invult 
en voorziet van ondersteunende verklaringen. Als alles is ingevuld, kunt u uw aan-
vraag indienen. Dat kan op verschillende manieren:
- Per post: Gemeente Dronten  t.a.v. Marleen Vos, bestuurssecretariaat, 

Postbus 100, 8250 AC Dronten
- Per e-mail: m.vos@dronten.nl
- Persoonlijk afgeven in het gemeentehuis

Procedure 
Het voorstel wordt in behandeling genomen en de procedure wordt gestart door 
het  complete voorstel, voorzien van een advies van de burgemeester, door te sturen 
naar de Commissaris van de Koning van onze provincie. Vanuit de provincie worden 
de voorstellen, na toetsing en goedkeuring, doorgestuurd naar het Kapittel voor de 
Civiele Orden in Den Haag. Dit onafhankelijke college brengt een advies uit aan de 
betrokken minister, die uiteindelijk een beslissing neemt. De voorstellen die door de 
minister zijn goedgekeurd worden ten slotte ondertekend door onze Koning. 

Door bovengenoemde procedure is het voor ons van groot belang dat wij uw voor-
stellen voor de ‘Lintjesregen 2022 vóór 1 juli 2021 hebben ontvangen, zodat wij deze 
tijdig en compleet door kunnen sturen naar de provincie.

Meer informatie
Voor meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding,
kunt u contact opnemen met Marleen Vos, bestuurssecretariaat, telefoonnummer
14 0321, e-mail m.vos@dronten.nl of de informatie op onze website www.dronten.nl 
raadplegen.



Maandag 26 april 2021 reikte burgemeester Jean Paul Gebben tijdens een “Lintjesregen on tour”
Koninklijke onderscheidingen uit bij de gedecoreerden thuis. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd 

om de hier onder genoemde zeven inwoners van de gemeente Dronten te onderscheiden als
Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor hun (bestuurlijke) vrijwilligersactiviteiten:

Koninklijke onderscheidingen uitgereikt
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• Vereniging Lokale Omroep Dronten (de VLOD)• Kunstraad Dronten
• St. Geschiedschrijving Gemeente Dronten• Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland• St. Odd Fellows Boekverkoop Dronten

Mevrouw A.M. (Anneke) Kleefstra (Dronten)
• Vereniging Lokale Omroep Dronten (De VLOD)
• GroenLinks
• Commissie Naamgeving Openbare Ruimten 
• STADronten (St. Activiteiten Dronten)

De heer J. (Johan) Banis (Dronten)

• Nederlandse Chr. Vrouwenbond (NCVB)

• Protestantse Gemeente Swifterbant

• Hospice Dronten

Mevrouw L.K. (Lucie) Pietersma-van Dellen (Swifterbant)

• De Zonnebloem, afd. Swifterbant
• Kath. Geloofsgemeenschap Willibrord Swifterbant• Telefooncirkel Rode Kruis Swifterbant 

Mevrouw J.M. (Annie) Hagen-Brugman (Swifterbant)

• YMCA / FCJF 
• EHBO Dronten
• Protestantse Gemeente Dronten
• Vereniging PlusMinus 

De heer S.A. Haagsma (Dronten)

• Veluwse Wielervereniging Ermelo• ZijAktief
• Activiteiten van De Meerpaal Welzijn (klaverjassen, koersbalgroep) 
• Denksportcentrum Dronten

Mevrouw J.L.J.M. (Annie)  Tax-Jenniskens (Dronten)

• St. Dit Koningskind Vakanties

• Federatie voor Ouderen

• Chr. Boek- en muziekwinkel Het Baken

• Geref. Kerk Vrijgemaakt Dronten Noord (De Lichtboei)

• Stichting Vrienden van Sprank

Mevrouw J. (Tiny) Salomons-Altena (Dronten)

Gemeente Dronten
feliciteert alle

gedecoreerdenvan harte met hun
welverdiende
Koninklijke

onderscheiding! 


