
alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Strengere coronamaatregelen 
 

Om de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere druk op de zorg  
te voorkomen, gelden per 13 november strengere coronamaatregelen. Deze maatregelen zijn erop gericht  

het aantal contactmomenten per dag te verminderen.

Klachten? Blijf thuis  
en laat je direct testen, ook 
als je gevaccineerd bent.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
 
Schud geen handen. .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Luchten

Deze maatregelen blijven gelden:Nieuwe maatregelen per 13 november:

Sport

Geen publiek bij sport. 

Algemeen

Houd 1,5 meter afstand van 
anderen. 

 
Ontvang thuis maximaal 4 
personen per dag. Kinderen t/m  
12 jaar zijn uitgezonderd. 

 
Werk thuis, tenzij het echt niet 
anders kan. 

Evenementen en kunst en cultuur

Evenementen niet toegestaan na 
18.00 uur. Voorstellingen kunst en 
cultuur, zoals in theaters, bioscopen  
en concertzalen, zijn uitgezonderd. 

 
Maximaal 1250 personen per  
ruimte.  

 
Vaste zitplaats verplicht. 
Doorstroomevenementen en 
doorstroomlocaties zijn uitgezonderd. 

Winkels en boodschappen

Niet-essentiële winkels en dienst -
verlening, zoals kledingwinkels en 
kappers, dicht om 18.00 uur. 

 
Essentiële winkels, zoals super -
markten, dicht om 20.00 uur. 

Hier heb je een corona- 
toegangsbewijs nodig

•     Horeca. 
•     Evenementen. 
•     Kunst en cultuur. 
•     Kunst- en cultuurbeoefening op locatie 

vanaf 18 jaar. 
•     Binnensportlocaties vanaf 18 jaar. 

Hier draag je een  
mondkapje

•     In het openbaar vervoer. 
•     Op plekken rond het openbaar vervoer. 
•     In het personenvervoer, zoals taxi’s. 
•     Op vliegvelden en in vliegtuigen. 
•     In publieke binnenruimtes. 
•     In het mbo en hbo en op de universiteit. 
•     Bij contactberoepen. 
 

Reizen

•     Vermijd drukte onderweg en reis buiten 
de spits.

12 november 2021

Horeca

Horeca, zoals cafés en restaurants, 
dicht om 20.00 uur. Afhalen en laten 
bezorgen zijn uitgezonderd. 

 
Vaste zitplaats verplicht. 

Recreatie

Recreatie, zoals pretparken,  
dieren tuinen en sauna’s, dicht om 
18.00 uur.

Onderwijs

In mbo en hbo en op de universiteit 
maximaal 75 studenten per ruimte.

 .

   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 14 tot en
met 20 november
wordt er gecollecteerd voor
Het Gehandicapte Kind

Van 21 tot en met 27 november 
wordt er gecollecteerd voor 
Kerk in Actie

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

E-mail: gemeente@dronten.nl, 

website: www.dronten.nl.

WhatsApp: (06)  51 849 073

Facebook.com/gemeentedronten

Gemeentedronten

@VolgDronten

Werkzaamheden

Van 1 november
tot en met 22 december wordt 
de Ketelsluis (Vossemeerdijk) 
gerenoveerd. Volgens planning  
is de renovatie uiterlijk 22 de-
cember afgerond. Tijdens deze 
ruim zeven weken heeft het 
autoverkeer de eerste week 
te maken met een volledige 
stremming en de laatste twee 
weken met een stremming
van 8.00 uur ’s ochtends tot 
16.00 uur ’s middags.
Fietsers en voetgangers 
kunnen gedurende de hele 
periode gebruik blijven maken 
van de brug.

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

Beste inwoner,

Nu het aantal corona besmettingen weer toeneemt zal het
waarschijnlijk tijd kosten voor alle maatregelen volledig losgelaten 
kunnen worden. Daarom doet Provincie Flevoland opnieuw
onderzoek naar de gevolgen van de coronamaatregelen.
Welke invloed heeft corona op uw dagelijks leven? En hoe kijkt u 
vooruit? We zijn benieuwd naar uw mening. Door het invullen van 
de vragenlijst helpt u Provincie Flevoland om inzicht te krijgen in 
de beleving van de corona-uitbraak door de Flevolanders.
Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en anoniem 
verwerkt.

Doet u mee? Vul vóór maandag 6 december de vragenlijst in via 
dronten.ikpraatmee.nl. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid!
Provincie Flevoland

Help mee aan de
veiligheid in de

gemeente Dronten.

Doe mee met:

www.burgernet.nl
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Heeft u vragen
over bijeenkomsten of

coronagerelateerde
meldingen

bel dan met 14 0321.

Doe mee met het corona- 
maatregelen onderzoek

Collectes

Bekendmakingen

Bekendmaking herziening 
Afwijkingenbeleid gemeente Dronten 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in zijn vergadering van
9 november 2021 heeft besloten tot een herziening van het Afwijkingenbeleid. 

In het Afwijkingenbeleid zijn beleidsregels opgenomen voor de beoordeling van 
aanvragen om omgevingsvergunning die zien op het afwijken van de bouw- en 
gebruiksregels van bestemmingsplannen op grond van artikel 2.1 lid 1 onder c 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De herziening ziet op:
• het vervangen van een onjuiste term in artikel 4.3 leden 5 en 6: de term 

‘achtererfgebied’ is vervangen door ‘bebouwingsgebied’;
• het ondubbelzinnig duidelijk maken dat artikel 9.1 lid 2 ook betrekking 

heeft op aanvragen om een bestemmingsplanherziening;
• de toevoeging aan artikel 9.1 van een nieuw lid 6 waarin is bepaald 

dat aan arbeidsmigrantenhuisvesting strengere eisen worden gesteld 
wat betreft de minimale vloeroppervlakte per arbeidsmigrant 
(het gaat hier om een afwijking van de huidige gehanteerde SNF-normering).

Het herziene Afwijkingenbeleid treedt in werking op 18 november 2021
(= de dag na bekendmaking.

Standplaatsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders heeft op basis van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV), het Standplaatsenbeleid gemeente Dronten en de

bijbehorende beleidsregels de volgende vergunningen verleend en/of ingetrokken 
voor het innemen van een standplaats:

Verleend
(2021-1365) voor de verkoop van kerstdennen, dagelijks van 1 december 2021 tot 
en met 18 december 2021 aan de Schans E te Dronten. Verzonden op 8-11-2021

(2021-1240) voor de verkoop van vis en visproducten, wekelijks op zaterdag tot en 
met 15 september 2024 aan De Schans A te Dronten. Verzonden op 10-11-2021

Intrekking
Op verzoek van de vergunninghouder heeft het college de volgende 
standplaatsvergunning ingetrokken van:

(2021-1240) voor de verkoop van vis en visproducten, wekelijks op zaterdag 
aan de Schans C te Dronten; verzonden op 10-11-2021

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 verzen-
ding 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  Be-
drijfsvoering 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.

Hoffelijk herfstverkeer 
Ook in de gemeente Dronten 
verdient verkeersveiligheid in het 
herfstseizoen extra aandacht. Het 
is het seizoen van minder zicht, 
korte en donkere dagen, mist, 
nachtvorst, harde wind, herfstbla-
deren en een nat en glad wegdek. 
We vertrekken naar het werk of 
school en komen thuis in het 
donker.

Onze vakkundige medewerkers 
van verkeer, beheer en onderhoud 
zetten zich ook in deze tijd weer 
volop in voor onze verkeersvei-
ligheid. De afgelopen periode 
hebben we als gemeente veel 
wegen en straten aangepakt of 
vernieuwd. Een groot deel van het 
gemeentelijk verkeer- en vervoers-
plan met als looptijd 2017-2027 is 
nu al uitgevoerd. 

De gemeente Dronten zet actief in 
op de verkeersveiligheid. Laatst 
mocht ik samen met betrokken 
vrijwilligers van Veilig Verkeer Ne-
derland en de ANWB fietscontro-
les uitvoeren op het station en bij 
basisscholen. Ook was de aftrap 
van de landelijke campagne: zet je 
licht aan! Met deze acties checken 
en fixen we de fietsverlichting 

zodat fietsers goed zichtbaar zijn 
voor automobilisten. 

We vertonen vaak onbewust 
gedrag in het verkeer. Zo blijkt 
uit onderzoek dat hoe verder 
automobilisten van hun eigen 
huis of straat rijden hun snelheid 
onbewust toeneemt. De verklaring 
hiervoor is dat je dichtbij huis de 
buren of de buurtkinderen die je 
kent kunt tegenkomen. Daardoor 
gedragen we ons in onze eigen 
straat vaak het meest hoffelijk. 

Hoffelijkheid in het verkeer gaat 
over laten zien wat je van plan 
bent en elkaar de tijd en ruimte 
geven. De kunst om rekening 
met elkaar te houden zorgt voor 
ontspannen weggebruik. Het 
is ook nog eens aanstekelijk en 
zorgt voor dankbare reacties als 
je iemand voor laat gaan die bij-
voorbeeld in de stromende regen 
op de fiets zit. Vaak levert dat een 
glimlach op. Voor jezelf en de 
ander. Die hoffelijkheid in het ver-
keer. Dat willen we toch allemaal 
in elke straat?

Irene Korting
Wethouder

Aftrap van de landelijke campagne: zet je licht aan!



Bekendmakingen (vervolg)

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Agenda

Datum Tijd Activiteit Locatie

18 november 19:30 - 22:30 uur Commissievergadering Online te volgen op
   www.dronten.nl

25 november 19:30 - 23:00 uur Raadsvergadering 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 3 november 2021 tot en met 
woensdag 10 november 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
   
2021-1377 22-09-2021 Vossemeerdijk 40 Dronten, tijdelijke uitbreiding capaciteit AZC 
2021-1373 05-11-2021 Wijngaard 9 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-1378 01-11-2021 Plantweg 52 Biddinghuizen, plaatsen van een schotelantenne BID-17 
2021-1379 06-11-2021 kad. sectie A 2347 Biddinghuizen, aanleggen van een tijdelijke bouwweg  

voor het Tiny House Project  
2021-1380 07-11-2021 Kruizemunt 50 C Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-1381 07-11-2021 Wijngaard 1 Dronten, bouwen van een houten schuur 
2021-1382 08-11-2021 kavel G.134 Erve Brooks Biddinghuizen, bouwen van een woning  
2021-1084 08-11-2021 De Schipbeek kad. sectie K 3292 Dronten, bouwen van 9 wasboxen met 

technische ruimte bij Pitstop Carwash   
2021-1383 09-11-2021 De Wierse Biddinghuizen, plaatsen van een tiny house (als onderdeel van 

het Project Tiny House)   
2021-1384 09-11-2021 De Wierse Biddinghuizen, plaatsen van een tiny house (als onderdeel van 

het Project Tiny House)  
2021-1392 09-11-2021 Hondweg 4 Dronten, bouwen van een bewaring 
2021-1394 09-11-2021 De Kievit 84 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-1395 09-11-2021 Het Korhoen 2 Dronten, vervangen van houten kozijnen voor kunststof 

kozijnen 
2021-1398 09-11-2021 De Wierse Biddinghuizen, plaatsen van een tiny house (als onderdeel van 

het Project Tiny House) 
2021-1396 10-11-2021 Noordwijkselaan 15 Dronten, gewijzigd bouwen van de woning (andere  

kleur gevelsteen)  
2021-1397 10-11-2021 Noordwijkselaan 31 Dronten, gewijzigd bouwen van de woning (andere  

kleur gevelsteen)  
  
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 

 
2021-1142 Elandweg 3 Swifterbant, dempen van de sloot tussen kavels h111 en h112 met grond 

van de desbetreffende kavels 
  
 
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 4 november 2021 tot en met 
woensdag 10 november 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-1046 Willem De Kooningstraat 18 Dronten, bouwen van een 
onbenoemde ruimte boven op de laagbouw van de woning.  

V 09-11-2021 

  
2021-1056 Koornmarktpoort, kad. sectie B 4466 Dronten, bouwen van een 

bedrijfspand 
V 09-11-2021 

2021-1174 Bijsselseweg 3 152 Biddinghuizen, uitbouwen van de 
recreatiewoning 

V 04-11-2021 

2021-1176 Hoekwantweg 11 Biddinghuizen, uitbreiden van de agrarische 
activiteiten met een boerderijwinkel en een kaasmakerij 

V 10-11-2021 

2021-1198 Mosseltocht en de Strandgaperweg, kad. secties D 1953, 1645, 
888, 1322, 1321 en 2660 Biddinghuizen, terug brengen van de 
orginele perceelgreppels ter verbetering van waterhuishouding  

V 09-11-2021 

2021-1225 Beverweg 14 Swifterbant, aanleggen van een dam op kavel H48 
naast boerderij  

V 04-11-2021 

2021-1235 De Kolk 85 Swifterbant, plaatsen van een opslagloods naast de 
werkplaats 

VV 03-11-2021 

  
* = 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.

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.

Verkeersbesluit 
gehandicapten- 
parkeerplaats
Bij het team Vergunningen, Handhaving en 
Veiligheid in het gemeentehuis te Dronten liggen 
de volgende genomen verkeersbesluiten inclusief 
bijbehorende tekening ter inzage:

Het verkeersbesluit tot het aanwijzen (verplaat-
sen) van een gehandicaptenparkeerplaats met 
kentekenonderbord: 2021-1147 Het gaat om een 
parkeervak aan de Regenboog 10 te Dronten 
(was Zeilmakerstraat 20 Dronten); verzonden op 
8-11-2021

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

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.

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

Verkeersbesluiten
Bij het Team Vergunningen Handhaving en 
Veiligheid, in het gemeentehuis, liggen ter inzage 
de volgende op 09-11-2021 genomen verkeersbe-
sluiten:

1. De Deel tussen de huisnummers 61-69 
Biddinghuizen, instellen parkeerverbod;

a. een parkeerverbod in te stellen op De Deel 
tussen de huisnummers 61 en 69 door het 
aanbrengen van een gele onderbroken 
streep zoals bedoeld in Artikel 24 van het 
RVV 1990 aan beide zijden van de weg;

b. de markering aan te brengen zoals aangege-
ven op de bij dit besluit behorende situatiete-
kening met kenmerk 20193-21-1291-BP-E;

Voor vragen of nadere informatie kunt u zich
wenden tot het KCC via telefoonnumer 14 0321.

Bezwaar
U kunt tegen deze beschikking schriftelijk of
digitaal binnen een termijn van zes weken een
bezwaarschrift indienen bij het college van
Dronten. Indien u schriftelijk bezwaar wilt
indienen, dan kunt u uw bezwaarschrift richten 
aan: Het college van Dronten respectievelijk
de heffingsambtenaar van Dronten,
t.a.v. de afdeling Concerndiensten,
Postbus 100, 8250 AC te Dronten.

Indien u digitaal bezwaar wilt maken, dan kunt 
u dit doen via de gemeentelijke website, digitale 
formulieren. U hebt dan wel een DigiD nodig.
De bezwarentermijn begint op de dag na de 
datum van verzending van deze brief.

Een bezwaarschrift schort de geldigheid van een 
beschikking niet op. Als u een bezwaarschrift 
indient, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een 
voorlopige voorziening richten aan de voorzienin-
genrechter van de rechtbank Midden-Nederland. 
Indien u dit schriftelijk wilt doen kunt u uw
verzoekschrift richten aan de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Midden-Nederland,
afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005,
3500 DA  UTRECHT. 

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.

Kennisgeving 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer
Ingediende aanvraag voor maatwerkvoorschriften

Burgemeester en wethouders van Dronten maken 
bekend dat zij een aanvraag hebben ontvangen 
voor het stellen van maatwerkvoorschriften voor:

Omschrijving : Verzoek vrijstelling
  vetafscheider
Aanvrager : Supermarkt Slump
  Swifterbant B.V.
Locatie : De Poort 10 in Swifterbant
Datum ontvangst : 25 oktober 2021

Tegen de aanvraag kunt u geen bezwaar maken.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met 
de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vecht-
streek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of 
e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2021-013912

Samen Actief brengt de buurt weer 
in kerstsfeer
Wil jij je buurt ook in kerstsfeer brengen? 
Vanaf maandag 22 november is het weer 
mogelijk om je met de buren in te schrijven 
voor een kerstboom. Een kerstboom optui-
gen met de buurt draagt bij aan verbetering 
van de leefbaarheid.   

Wat moet je doen om een kerstboom in 
jouw buurt te krijgen? 
Samen Actief in wijk en buurt stelt een 
kerstboom van ±4 meter hoog beschikbaar 
en het enige wat je hiervoor hoeft te doen is 
vanaf maandag 22 november het formulier 
op www.samenactief.nl/ik-doe-mee/kerst-
boomfeest te downloaden. Vul de gegevens 
volledig in, verzamel 6 handtekeningen in 
de buurt, scan het formulier in en verstuur 
deze via dezelfde manier. Als je met je buurt 

een kerstboom krijgt, is het de bedoeling
dat een bewoner in de straat deze in 
ontvangst neemt op donderdag 6 decem-
ber 2021. Wees er snel bij want het aantal 
bomen is beperkt.

Het optuigen van de kerstboom en het 
opruimen van de kerstboom na afloop, 
valt onder de verantwoordelijkheid van de 
bewoners. Graag ontvangen wij een paar 
leuke foto’s welke wij mogen publiceren op 
onze website en social media. 

Via www.samenactief.nl/ik-doe-mee/
fotowedstrijd kun je je leukste foto insturen 
en de foto met de meeste stemmen wordt 
gewaardeerd met een leuke prijs!


