
   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

E-mail: gemeente@dronten.nl, 

website: www.dronten.nl.

WhatsApp: (06)  51 849 073

Facebook.com/gemeentedronten

Gemeentedronten

@VolgDronten

Werkzaamheden

Kijk voor meer
informatie en alle
wegwerkzaamheden op
www.dronten.nl/
wegwerkzaamheden
en op www.flevoland.nl/
werkaandeweg.
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Van 12 december 2021
tot 29 januari 2022 is er een 
collectevrije periode

Voor meer informatie over de 
collectes zie:
bit.ly/collecterooster-dronten

Collectes

Jaarwisseling 2021/2022
Van vrijdag 31 december op zaterdag 1 januari hopen we met 
elkaar – in kleine kring – een gezellige jaarwisseling te vieren. 
Houdt u rekening met de geldende corona maatregelen? 
We informeren u hierbij over een aantal belangrijke zaken die 
rond de jaarwisseling gelden. 

Afsluiten (ondergrondse) containers
De ondergrondse containers voor restafval en GFT in de centra 
van de dorpen worden afgesloten van vrijdag 31 december
17.00 uur tot zaterdag 1 januari 7.00 uur. Dit gebeurt automatisch.
Voor de veiligheid van omwonenden vragen wij u om geen afval 
naast de containers te plaatsen. 
Overige containers in de woonwijken en bossen worden eerder
al handmatig afgesloten.

Afsluiten parkeergarage Dronten
De toegang van de garage voor autoverkeer en de in- en
uitgangen van de traphuizen zijn vanaf 31 december afgesloten. 
Parkeert u uw voertuig voor die dag buiten? De parkeergarage 
wordt na de jaarwisseling opgeknapt en blijft daarom tot
1 februari 2022 afgesloten.  

Losse spullen en materialen opbergen
Om te voorkomen dat spullen als tuinstoelen of bloembakken tij-
dens de jaarwisseling uit uw tuin verdwijnen of vernield worden, 
vragen wij u om ze uit het zicht te plaatsen of in een afgesloten 
ruimte op te bergen. Hetzelfde geldt voor (bouw)materialen op 
bouwplaatsen. 

Gemeentehuis eerder dicht
Op 31 december sluiten het gemeentehuis en het KCC om 14.00 
uur. Spoedmeldingen tussen 14.00 en 17.00 uur kunt u doorgeven 
via het algemene nummer 14 0321.

Milieustraat gesloten op Nieuwjaarsdag
De milieustraat is op zaterdag 1 januari 2022 (Nieuwjaarsdag) 
gesloten. Houd hiermee rekening met het wegbrengen van uw 
huishoudelijk grofvuil.

Steun onze ondernemers
Het einde van het jaar nadert. 
2021 kende opnieuw een bijzon-
der uitdagend verloop. Voor het 
tweede jaar op rij zitten we met 
oud & nieuw in een lockdown.
De zorgwekkende situatie van-
wege het coronavirus raakt ons 
allemaal op verschillende manie-
ren. Ook onze ondernemers en 
hun werknemers worden bui-
tengewoon hard geraakt. Zeker 
in deze allerbelangrijkste maand 
van het jaar voor winkeliers en de 
horeca. Opdrachten vallen weg, 
reserveringen worden geannu-
leerd. Niet-essentiële winkels, 
sportscholen en niet-medische 
contactberoepen zijn gesloten en 
de horeca gaat verplicht over naar 
thuisbezorgen of afhalen. 
Laten we samen onze lokale 
ondernemers helpen door bij hen 
te blijven kopen. Online of via 
bestellen en met ‘click en collect’ 
afhalen. 
 
Als gemeente hebben we ook aan-
dacht voor lokaal inkopen dankzij 
onze database voor lokale onder-
nemers. Dit jaar is er bijna voor
13 miljoen euro door de gemeente 
besteed bij lokale ondernemers 
die feitelijk gevestigd zijn in de 
gemeente Dronten en die vanuit 
hun vestiging werkzaamheden 
verrichten.

In deze onzekere tijd denken we 
als gemeente mee binnen de 
gestelde kaders vanuit het Rijk. 
Niet alleen voor de korte termijn, 
maar ook over de vraag wat de 
economische impact van corona 
is de komende jaren. De eerder dit 

jaar door de gemeente uitgevoer-
de economische coronascan biedt 
hiervoor houvast. 

Verder is begin oktober de nieuwe 
wervingscampagne voor het aan-
trekken van nieuwe bedrijven op 
de Poort van Dronten gestart met 
als titel ‘Midden in de markt’. Op 
www.middenindemarkt.nl staan 
inspirerende verhalen van diverse 
ondernemers die bewust voor 
de gemeente Dronten hebben 
gekozen. 

Ook starten we deze week met het 
opknappen van de ondergrondse 
parkeergarage in winkelcentrum 
Suydersee in Dronten. 

Voor nu wens ik u een fijne
jaarwisseling toe. 

Met een vriendelijke groet,

Wethouder Irene Korting

Heeft u vragen over bijeenkomsten of
coronagerelateerde meldingen?

Bel dan met 14 0321

Afsteken carbid
Rond de jaarwisseling mag carbid 
afgestoken worden. Dit mag 
alleen op de daarvoor gelden-
de tijden en op de aangewezen 
plaatsen. Houd bij het afsteken 
van carbid voldoende afstand en 
houd vooral rekening met elkaar 
en met dieren. Het afsteken mag 
alleen op 31 december 2021 van 
10.00 uur tot 1 januari 2022 02.00 
uur. Vuurwerk mag niet worden 
afgestoken. Er geldt een landelijk 
vuurwerkverbod. 

Door gebieden aan te wijzen voor 
het carbidschieten wordt voorko-
men dat er elders in de gemeente 
wordt geschoten en blijft geluid- 
en parkeerhinder beperkt. Ook 
kunnen de hulpdiensten zoals po-
litie en brandweer op deze manier 
eventuele risico’s beheersen.

Locatie Biddinghuizen
Op het Evenemententerrein, 
tussen de bomen langs de Dreef, 
tussen de Deel en de Verlengde 
Baan. Schietrichting: De Repel. 
Er mag niet op het asfalt van het 
sportveld worden geschoten.

Locaties Dronten
Op het grasveld aan De Reest/De 
Kromme Rijn, begrensd door De 
Oude IJssel en De Kromme Rijn. 
Schietrichting: vanaf De Kromme 
Rijn richting De Rivierendreef.

Op het grasveld aan De Reest/De 
Kromme Rijn, begrensd door de 
spoorlijn en de Lage Vaart. 
Schietrichting: vanaf De Kromme 

Rijn richting de Lage Vaart.

Op het grasveld tussen de Cel-
lebroederspoort en Koornmarkt-
poort (De Poort van Dronten). 
Schietrichting: vanaf Koornmarkt-
poort richting Cellebroederspoort)

Locatie Swifterbant
Op het “Tarpan”grasveld, gelegen 
tussen de Dronterringweg, De 
Kolk en de Wieling. De afstand 
tot de daar gevestigde bedrijven 
dienen minimaal 25 meter te zijn 
zoals aangegeven op de
plattegronden op onze website.

Buiten bebouwde kom
Buiten de bebouwde kom mag 
met carbid worden geschoten op 
alle gebieden die privé eigendom 
zijn én waar de eigenaar expliciet 
toestemming heeft gegeven om 
met carbid te schieten. Omliggen-
de bebouwing en openbare we-
gen moeten dan wel op tenminste 
50 meter afstand liggen van het 
schietpunt. 

Bijzondere voorwaarden voor 
carbidschieten
De maximaal toegestane in-
houd van de melkbussen of 
andere voorwerpen, waarmee 
het carbidschieten wordt uit-
gevoerd, is 50 liter. Tijdens het 
carbid schieten, mag de melkbus, 
of het andere voorwerp, alleen 
worden afgesloten door middel 
van een bal of een andere zachte 
afsluiting, bijvoorbeeld een prop 
lappen. 

Lever jij je oude 
kerstboom in?
Oude kerstbomen kunt u op 
woensdag 5 januari van 13.00 tot 
16.00 uur inleveren bij gemeente, 
op verschillende plekken in Bid-
dinghuizen, Dronten en Swifter-
bant. De gemeente geeft € 0,50 
per ingeleverde kerstboom. 

Meer dan 25 kerstbomen? 
Heeft u meer dan 25 gebruikte 
kerstbomen die niet voor de han-
del bestemd waren? Dan halen 
we deze bomen bij u op. Hiervoor 
is wel een afspraak nodig. U kunt 
zich hiervoor aanmelden door 
telefonisch contact met ons op te 
nemen op maandag 3 januari en 
dinsdag 4 januari van 10.30 tot 
12.00 uur via ons telefoonnum-
mer 14 0321. Daarna wordt u in de 
middag teruggebeld wanneer de 
bomen bij u worden opgehaald. 

Inleverpunten enkele kerstbomen

Biddinghuizen
- Havenweg 1  

Dronten
- Beursplein Munten II
- De Fazant (achter het Hogerhuis)
- De Ketting (tegenover de 

Opel-garage)
- De Morgen (bij de speelbult
- De Oeverloper
- De Smedengilden (bij de speel-

tuin)
- Clemergulden
- Hoek Manegelaan/de Galop
- Sporthal de Landing (zuid)
- Wijngaard-Baksteen 

(groenstrook)
- Kobalt

Swifterbant
- De Greente



Bewust houtstoken

Bekendmakingen

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)Agenda

Datum Tijd Activiteit Locatie

13-01-2022 19:30 - 22:30 uur Raadscommissievergadering Online te volgen op
   www.dronten.nl

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

  

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 8 december 2021 tot en met 
dinsdag 21 december 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-1515 08-12-2021 De Hunze 4 Dronten, uitbreiden van het bedrijfspand 
2021-1522 10-12-2021 Spijkweg 15 Biddinghuizen, vervangen van bestaand hekwerk 
2021-1533 15-12-2021 Waterpas 8 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-1534 15-12-2021 De Vendelier 64 Swifterbant, bouwen van een aanbouw aan de woning  
2021-1535 16-12-2021 De Ruiter 5 Dronten, bouwen van een dakopbouw op de woning 
2021-1536 16-12-2021 Erve Brooks kavel G 135 (kad. sectie E 3180) Biddinghuizen, bouwen van 

een woning  
2021-1537 15-12-2021 Het Weerijs kad. sectie K 2703 Dronten, bouwen van een bedrijfspand  
2021-1538 15-12-2021 De Wierse plek 117 Biddinghuizen, bouwen van een tiny house  
2021-1539 15-12-2021 Bijsselseweg 3 180 Biddinghuizen, uitbreiden van de recreatiewoning 
2021-1542 16-12-2021 Het Spaarne 36 Dronten, aanleggen van uitritten bij het 

bedrijfsverzamelgebouw fase B  
2021-1545 17-12-2021 Professor Zuurlaan 23 Biddinghuizen, verder verharden van de inrit 
2021-1555 20-12-2021 Ketelweg 29 Dronten, kappen van 9 bomen in de singel 
2021-1523 21-12-2021 De Zate 16 Dronten, handelen in strijd met regels RO (vestigen van een  

yoga en pilates-studio) 
2021-1283 21-12-2021 Staverdense beek kavel AC Biddinghuizen, bouwen van een vrijstaande 

woning 
2021-1556 21-12-2021 Staverdense beek kavel AC Biddinghuizen, plaatsen van een tijdelijke 

woonunit  
  
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 

 
2021-1264 Mosselweg 10 A Biddinghuizen, handelen in strijd met regels RO (gebruiken van het 

terrein als zweefvliegterrein zolang de windmolens nog geen luchtvaarttechnische 
belemmering vormen) 

2021-0818 Parkresidentie fase 2, kavel 52 Dronten, bouwen van een woning  
2021-1263 Roodbeenweg 17 Dronten, realiseren van tijdelijke huisvesting 32 arbeidsmigranten 
2021-1347 Hondsdraf 59 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel 
  
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 9 december 2021 tot en met 
dinsdag 21 december 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-0453 Strandgaperweg 20 Biddinghuizen, gewijzigde situatie van 
Zonnepark Flevonice  

V 21-12-2021 

2021-0553 Bloemenzoom 14 Swifterbant, bouwen van een woning V 10-12-2021 
2021-0865 Beursstraat 14 Dronten, wijzigen van de gevel en aanpassen van 

brandcompartiment van supermarkt met 18 appartementen  
V 15-12-2021 

2021-1020 Bijsselseweg 11 31 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel en 
boven een binnenwand verplaatsen 

V 20-12-2021 

2021-1090 De Ketting 43 Dronten, bouwen van een opbouw op de bestaande 
berging 

V 21-12-2021 

2021-1245 Bijsselseweg 3 186 Biddinghuizen, uitbreiden van de recreatie 
woning 

V 20-12-2021 

2021-1285 Wisentweg 9 A Dronten, voor het nieuw bouwen van een manege  V 14-12-2021 
2021-1335 Stoppelploeg kad. e 3209 Biddinghuizen, bouwrijp maken van een 

terrein 
V 09-12-2021 

2021-1353 Wijngaard 63 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 13-12-2021 
2021-1265 Manegelaan 57 Dronten, aanleggen van een inrit/uitrit naar de weg V 16-12-2021 
2021-1394 De Kievit 84 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 20-12-2021 
2021-1421 Blauwe Dromersluis, kad. sectie F 258 Dronten, aanleggen, 

verleggen en verwijderen van kabels en leidingen   
V 14-12-2021 

2021-1429 De Rede 18 Dronten, renoveren van het dak inclusief het plaatsen 
van dakkapel op achtergevel 

V 21-12-2021 

2021-1431 Karel Appelstraat 18 Dronten, verplaatsen van de buitenberging V 13-12-2021 
2021-1442 De Morinel 82 Dronten, plaatsen van een dakkapel  V 20-12-2021 
  
* = 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.  
 
 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.

Gedoogtoestemming bouw 
20KV gebouw Dronterweg 
19 te Dronten
Het college heeft een gedoogtoestemming 
verleend voor de bouw van een zogeheten 20 KV 
gebouw op het adres Dronterweg 19 te Dronten. 
Op deze locatie is een onderstation van Liander 
aanwezig dat wordt uitgebreid met een 20 KV ge-
bouw. De gedoogtoestemming houdt in dat mag 
worden gebouwd vooruitlopend op de vergun-
ningverlening. Er mag alleen gebouwd worden 
overeenkomstig de ingediende aanvraag. Deze 
aanvraag doorloopt momenteel de uitgebreide 
procedure. 

De gedoogtoestemming en de overige van toe-
passing zijnde stukken kunnen op afspraak wor-
den ingezien in het gemeentehuis van Dronten. 

Standplaatsvergunningen 
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft op basis van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV), het Standplaatsenbeleid 
gemeente Dronten en de bijbehorende beleidsre-
gels de volgende vergunningen verleend voor het 
innemen van een standplaats:

Verleend
(2021-1434) voor het uitvoeren van Covid-19 tes-
ten dagelijks van 13-12-2021 tot 13-03-2022 aan:
• Het Tussendek te Dronten van 07.30 uur tot 

09.30 uur, 
• De Heraldiek 2 te Swifterbant van 10.00 uur 

tot 11.30 uur
• Het Plein te Biddinghuizen van 12.00 uur tot 

13.30 uur. Verzonden op 13-12-2021

(2021-1445) voor de taxatie/inkoop van goud, 
zilver, munten en postzegels wekelijks op donder-
dag) aan de Schans A te Dronten. Verzonden op 
10-12-2021

(2021-1474) voor de verkoop van Chinese snacks 
wekelijks op zaterdag aan de Zuidsingel B te 
Swifterbant. Verzonden op 13-12-2021

(2021-1475) voor de verkoop van Chinese snacks 
wekelijks op zondag aan de Schans B te Dronten. 
Verzonden op 13-12-2021

(2021-1476) voor de verkoop van Chinese snacks 
wekelijks op donderdag aan Wardhof B te Dron-
ten Zuid. Verzonden op 13-12-2021

(2021-1477) voor de verkoop van oliebollen
dagelijks van 1 november tot 1 januari aan de 
Schans D te Dronten. Verzonden op 10-12-2021

(2021-1490) voor de verkoop van kipproducten 
wekelijks op donderdag aan de Schans C te
Dronten. Verzonden op 10-12-2021

(2021-1502) voor de verkoop van visproducten op 
zaterdag aan de Wardhof B te Dronten. Verzonden 
op 13-12-2021

(2021-1516) voor de verkoop van Surinaamse 
etenswaren op dinsdag aan de Dreef B te Bid-
dinghuizen. Verzonden op 13-12-2021

(2021-1517) voor de verkoop van bloemen en 
aanverwante producten wekelijks op zaterdag 
aan de Wardhof A te Dronten Zuid. Verzonden op 
10-12-2021

(2021-1528) voor de verkoop van Vietnamese 
loempia’s wekelijks op zaterdag van aan de Dreef 
B te Biddinghuizen. Verzonden op 14-12-2021

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.

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn
van 6 weken na de dag van verzending van de
beschikking aan de aanvrager, schriftelijk of 
digitaal bezwaar maken tegen dit besluit bij het 
college van burgemeester en wethouders,
t.a.v.  team  Bedrijfsvoering POCJB.
Een bezwaarschrift schort de geldigheid van een 
beschikking niet op. Als een bezwaarschrift wordt 
ingediend, kan tegelijkertijd een verzoek om een 
voorlopige voorziening worden gericht aan de 
voorzieningenrechter van de rechtbank
Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
Voor inlichtingen kunt u terecht bij het team
Vergunningen, Handhaving en Veiligheid via
telefoonnummer 14 0321.

Indien u digitaal bezwaar wilt maken, dan kunt 
u dit doen via de gemeentelijke website, digitale 
formulieren. U hebt dan wel een DigiD nodig. 
Indien u digitaal een verzoek om een voorlopige 
voorziening wilt indienen, kunt u dit doen via het 
digitaal loket bestuursrecht  (loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht). U hebt dan wel een DigiD nodig. 
Voor het indienen van een voorlopige voorziening 
is griffierecht verschuldigd. Meer informatie en 
uitleg over het indienen van een voorlopige voor-
ziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

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

De volgende ontheffingen zijn verleend en
verzonden aan:
- Oudebosweg 14 Dronten, verzonden op 

14-12-2021 

U kunt de desbetreffende stukken gedurende
6 weken na verzenddatum van de ontheffing 
inzien. U kunt daarvoor een afspraak maken
via de website www.dronten.nl of via
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.

Praat mee over de buslijnen
Provincie Flevoland en gemeente Dronten doen onderzoek 
naar mogelijke alternatieve vervoerwijzen in Dronten.
Beide partijen willen graag meer inzicht in welke gevallen jij
de Stadsdienst (buslijnen 21 en 22) gebruikt, wat jouw ervarin-
gen zijn met de Stadsdienst en in hoeverre je open staat voor 
alternatieve openbaar vervoer oplossingen.
 
Deel jouw inzichten over de Stadsdienst door middel van het
invullen van dit onderzoek op www.dronten.ikpraatmee.nl.

De vragenlijst loopt tot 31 december. 


