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John Hagel:

„XL FESTIVAL BRENGT
SJEU IN DRONTEN”
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Ondernemende Accountants

Durft u 
te kiezen 
voor een
 ondernemende 
accountant?

Ondernemen is durven kiezen. Dat weten we zelf maar al te goed. We zijn 
dan ook als geen ander in staat uw mogelijkheden op een rij te zetten. En 
als u in onze ogen te weinig, of juist te veel risico neemt, dan durven we 
daarover best de discussie aan te gaan. U ook? Kijk op jonglaan.nl
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„VOOR ELKE KLANT EEN PASSENDE AUTO”
Autobedrijven Jacob Schaap hebben sinds de 

overname van het Toyota-dealerschap vier 

verschillende merken in de showrooms. Vader 

en zoon Schaap over de toegevoegde waarde 

van het uiteenlopende wagenpark

XL FESTIVAL BRENGT SJEU IN DRONTEN

Het XL Festival is een van de vele cultu-

rele activiteiten die ondernemer John Hagel 

organiseert. Zijn onderneming XL De Ateliers 

zorgt echter het hele jaar door voor creatieve 

ontwikkeling in Flevoland

DE FAVORIETE TOP 5 VAN...
Als Henny van Zanten ’s avonds bij Excent 

op kantoor zit, gaat geregeld lekker hard de 

geluidsinstallatie aan. De drukke onderne-

mer over dance- en loungemuziek die hem in 

andere sferen brengt. 

LUXE ACCOMMODATIE IN DE POLDER 
Wie denkt dat Bed & Breakfast De Kandelaar 

geen kans van slagen heeft, zo midden in de 

kale polder, heeft het mis. Jaarrond zijn er 

kamers bezet en gasten van allerlei pluimage 

blijven terugkomen.

Opzegging van lidmaatschap van de OVDD kan 
slechts schriftelijk geschieden tegen het einde 
van een kalenderjaar, met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van ten minste 1 maand. 
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Ondernemen inspireert.

Ondernemers zoals u zijn de pioniers, de durfals en de motoren van de maatschappij. Ondernemen daagt u uit, dwingt u om 

creatief bezig te zijn. Het inspireert u altijd te zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Als sparringpartner staan we naast 

u met een duidelijk advies, regionale betrokkenheid en een transparante aanpak. Groei en continuïteit van uw bedrijf is ons doel. 

We monitoren uw bedrijfsvoering, geven u handvatten, zodat u - als dat nodig is - direct kan bijsturen om succesvol te ondernemen.

Partners in business

De Kromme Rijn 1, 8253 RG Dronten, T. (0321) 38 52 52, www.flynth.nl

“Ik verwacht van 
mijn accountant dat hij 
niet alleen doet, maar 
vooral ook luistert.”

Beheer - en Exploitatiemaatschappij

Projectontwikkeling

Aannemersbedrijf 

Hoofdvestiging:
Almeloseweg 36
Postbus 53
7670 AB Vriezenveen
Tel. (0546) 562 555
Fax (0546) 565 505
www.bramerbv.nl
info@bramerbv.nl

Vestiging Bramer Flevoland
Tel. (0321) 382 009
Fax (0321) 316 996

Houtwijk 48
8251 GD  Dronten
Tel. (0321) 313 322
Fax (0321) 316 996
Postbus 121
8250 AC  Dronten

Aannemersbedrijf Bovry B.V. 
is een onderdeel van het Bramer concern.
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N
ooit geweten dat er zoveel Polen op het CAH terrein logeerden? 

Nooit geweten dat er veel niet-agrarische bedrijven in het Agrarisch 

Bedrijven Centrum huren? Ja hallo politici…, wie is er nou blind? Van 

de lokale politiek mág je toch verwachten dat ze wéét wat er in hun samen-

leving speelt. Nee, ik geef zeker geen oordeel over onze Poolse vrienden 

of over het verhuurbeleid van een bedrijfsverzamelgebouw. Het maakt mij 

overigens helemáál niet uit wie of wat er in de CAH huisvesting logeert of 

wie zich daar vestigt. Maar daar zijn wel regels voor opgesteld en die moeten 

nageleefd worden. Anders kunnen we de regels beter overboord gooien. 

Als ik een kantoor wil vestigen in een bedrijfspand dat niet die bestemming 

heeft, krijg ik ook geen toestemming. Maar…, waarom staat de politiek het 

elders in Dronten dan oogluikend toe? Alle recente discussies over bestem-

mingsplannen en handhaving doen mij sterk denken aan Swiebertje. De 

zwerver Swiebertje had meer vrijheid nodig dan de wet hem eigenlijk bood. 

Daarom deed hij ondeugende dingen. Swiebertje werd, als hij weer over de 

schreef was gegaan, vermanend toegesproken door huishoudster Saartje. 

Zachtmoedig, een beetje inspelend op het gemoed, Swiebertje wijzend op 

zijn verantwoordelijkheid. Dé grote angst van Swiebertje was echter dat 

veldwachter Bromsnor hem in de smiezen kreeg. Want dat was de man 

die moest toezien op naleving van de wet. En als Swiebertje weer eens iets 

verkeerd gedaan had, was Bromsnor er snel bij. Swiebertje deed dan alsof hij 

Bromsnor niet begreep en speelde de vermeende onschuld…

Ondernemers hebben allemaal iets van Swiebertje in zich. In onze drang 

naar vrijheid van ondernemen zoeken we het liefst de grenzen op. Omdat 

daar vaak meer kansen liggen. Maar daar ligt ook het risico. Want de mooiste 

bloempjes groeien op de rand van de afgrond. En als we iets doen wat een 

ander niet durft, voelen wij ons beter of groter. In onze drang naar vrijheid 

van ondernemen ervaren we wet- en regelgeving als een harnas. We begrij-

pen de regels niet, of we willen ze niet begrijpen omdat het ons slecht uit-

komt, omdat het ons remt in de vrijheid van ondernemen die ons o zo lief is.

Gemeente Dronten is de bedenker van ons bestemmingsplan. Handhavend 

optreden is dus ook háár taak. Kom op Bromsnor, waar blijf je? Want vage 

plannen of zwakke handhaving daagt het Swiebertje in ons nóg meer uit om 

de grenzen te verleggen. 

 

Koos in ’t Hout

Hoofdredacteur

WAAR BLIJF JE 
BROMSNOR? 



KORT NIEUWS

Meer privacy, een grotere wachtruimte en 

zelfzorgmiddelen vóór de balie. Dat is wat 

klanten van de Kring-apotheek in Swifterbant 

na 1 mei zal opvallen. Dan is namelijk de 

verbouwing afgerond. „De fysiotherapeut naast 

ons krijgt een grotere oefenruimte en ruimere 

behandelkamers”, zegt apotheker Marleen van 

Wesemael. Feitelijk krimpt de apotheek daar-

door. „De bereidingsruimte trekken we er nu 

bij, omdat we zelf toch geen medicijnen meer 

maken.” En daardoor zal de apotheek bij bin-

nenkomst veel ruimer ogen. Hierdoor ontstaat 

meer privacy aan de balie en de winkelruimte 

breidt uit. „Tegelijkertijd pakken we achterstal-

lig onderhoud aan en wordt de klimaatbeheer-

sing verbeterd”, aldus Van Wesemael. 

APOTHEEK
SWIFTERBANT DOET
MEER MET MINDER

50 JAAR ONDERNEMEN
IN DRONTEN

Na zes jaar trouwe dienst heeft Aat de 

Jonge zijn column teruggegeven. Het 

is volgens hem de hoogste tijd voor 

‘iets nieuws’. Dat nieuws hebben we 

gevonden in de persoon van Jaap Kodde. 

Kenmerkend voor Jaap: politiek actief, 

maatschappelijk betrokken, ondernemer 

in aardappelen, passie voor muziek. Maar 

bovenal: volbloed Drontenaar. Wij hopen 

dat Jaap de benodigde vrijheid gaat voelen 

om ons op verrassende wijze te prikkelen 

met datgene wat hem bezighoudt.

NIEUWE COLUMNIST:
JAAP KODDE

O
p zaterdagavond 12 mei vieren Bol en Wouda in De Meerpaal ‘vijftig jaar ondernemen’ 

in Dronten. Initiatief(onder)nemers, de families Bosma en Bol, genieten al enige 

tijd van hun nu al geslaagde opzet. Remko Bosma: „Omdat Bol en Wouda beiden 

ondernemingen van het eerste uur waren, leek het ons leuk een knalfeest te geven rond deze 

mijlpaal.” De helft van de 2.000 beschikbare kaarten is verspreid onder zakelijke genodigden, 

de rest ging in de vrije verkoop. De opbrengst van de vrije-verkoopkaarten wordt verdeeld 

onder de dierenparken in de gemeente Dronten.

Toen het bedrijf Wouda 50 jaar geleden naar Dronten kwam, bepaalde de Volkswagen T1 

het straatbeeld. En ook Wouda maakte gebruik van dit type. De zoektocht naar een origineel 

exemplaar, eindigde voor Wouda in het Groningse Leek en in juni 2011 startte Mark Hetsen, 

vriend en collega ondernemer van Remko Bosma, de restauratiewerkzaamheden. Op 27 

maart kwam de bus cum laude door de RDW keuring. „Er staat nu een busje dat beter is 

dan nieuw, waarbij zo veel mogelijk de originele 

onderdelen zijn hergebruikt”, vertelt Bosma. 

Wouda gaat de T1 inzetten als blikvanger. „Wie 

Wouda nog niet kent, zal met het zien van onze 

T1 begrijpen dat wij al even meedraaien. En dat 

wilden we uitstralen door de T1 weer terug te 

brengen in de oude Wouda-stijl.”6 
 H

an
de

l &
 W

an
de

l



KORT NIEUWS
UIT HET GEMEENTEHUIS

STATION OPEN OP DAG VAN DE BOUW 
Prorail, gemeente Dronten en Hegeman nodigen ondernemers 

en inwoners van harte uit om het in aanbouw zijnde station van 

Dronten te bezoeken. In het kader van de Dag van de Bouw openen 

Prorail en Hegeman op zaterdag 2 juni van 10.00 tot 16.00 uur de 

bouwhekken. Onder het genot van een kopje koffie of thee wordt 

u geïnformeerd over de Hanzelijn, station Dronten en de bouw-

werkzaamheden. Gedurende de dag zijn er ook rondleidingen, die 

starten onder het station aan De Noord. Er is dan nog veel te zien 

van de bouwwerkzaamheden, maar de eindsituatie van het station 

is ook al herkenbaar. Op 15 maart heeft wethouder Engelvaart de 

aftelklok gestart aan De Noord, waarmee wordt uitgekeken naar de 

aankomst van de eerste trein op het station. Het dienstrooster gaat 

in op zondag 9 december 2012. Meer informatie kunt u vinden op 

www.hanzelijn.nl en www.hegeman.com. 

JUBILEUMVLAG DRONTEN 50 JAAR JONG
Ter gelegenheid van het jubileum Dronten 50 jaar Jong, heeft 

KWOOT communicatie & reclame een jubileumlogo ontworpen. 

Dit beeldmerk is uitgebracht op een ‘hoogformaat’ jubileumvlag. 

Ondernemers die de jubileumvlag graag willen ophangen voor hun 

bedrijf, kunnen de vlag aanvragen via communicatie@dronten.nl. 

SPEELKWARTIER BOUWT
VOOR BUITEN LEVEN 
Sinds maart jl. is de showroom en magazijn van het bedrijf Speelkwartier 

in Biddinghuizen verdubbeld. De begane grond en etage van ieder 100 

m² zijn aan de voorkant uitgebouwd met eenzelfde omvang. Eigenaar 

Frans de Vries is blij met de extra vierkante meters: „Vijf jaar geleden zijn 

we begonnen met speeltoestellen, trampolines en houten speelhuisjes, 

maar er kwam steeds meer vraag naar op maat gemaakt houten meu-

bilair. Veel tafels, stoelen en banken ontwerpen en maken we helemaal 

zelf.” Inmiddels vormen zowel de afdelingen Buiten Leven als Buiten 

Spelen de voornaamste pijlers van het bedrijf, met Verhuur als neven-

activiteit. Al dat grote meubilair en speeltoestellen nemen veel ruimte in 

beslag en buiten ondervindt het slijtage door weersinvloeden. „Met de 

uitbreiding staan de artikelen veel overzichtelijker opgesteld”, vindt de 

ondernemer. Het houten meubilair staat nu beneden en het speelgoed 

is boven te vinden. Er is ruimte om meer modellen te plaatsen, zoals 

steigerhout producten. Klanten vragen erom, weet De Vries, die samen 

met z’n vrouw het bedrijf voert. „Mensen willen toch een idee krijgen bij 

wat ze kopen.” En de markt is goed volgens hem: „Klanten zoeken weer 

meer naar degelijk, kwalitatief materiaal.” 

Handel & W
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Al 25 jaar graag van d
e partij!

U zoekt een cateraar of verhuurder van materialen?

Het Rister 11 • 8314 RD Bant
Tel. 0527 - 27 43 27 • www.partyserviceslump.nl

U zoekt een locatie of heeft zelf een locatie?
Wij zijn graag van de partij!

bezoek onze website

www.partyserviceslump.nl

Al 25 jaar graag van d
e partij!

Al 25 jaar graag van d
e partij!

Al 25 jaar graag van d
e partij!

Al 25 jaar graag van d
e partij!

Al 25 jaar graag van d
e partij!

Al 25 jaar graag van d
e partij!

Al 25 jaar graag van d
e partij!

Al 25 jaar graag van d
e partij!

Bereik meer!Bereik meer!

“Flevo Offi ce 4.1, 
  het nieuwe werken!”

De Dieze 26-28  Dronten
www.fl evoict.nl  T 0321 386 230 
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KORT NIEUWS
WEEVERS MECHANISATIE BREIDT UIT 
Mechanisatiebedrijf Weevers in Swifterbant 

wil haar pand aan de doorgaande weg 

uitbreiden. Volgens eigenaar Anton Weevers 

zijn er twee redenen om in de breedte en 

de hoogte uit te bouwen: ruimtegebrek en 

efficiëntie. Zo wil het bedrijf aan de oostkant 

het bestaande pand van 25 bij 15 meter 

uitbouwen met zo’n vijftien meter. De ruimte 

is er, zegt Weevers. „Je ziet dat landbouw-

machines steeds groter worden. Door ook 

het dak van de nieuwe werkplaats hoger te 

plaatsen zijn we straks beter uitgerust.” Een 

bovenloopkraan in de werkplaats zorgt voor 

een gemakkelijker, veiliger en snellere manier 

van verplaatsen. Vervolgens komen er nog 

enkele overkappingen op het terrein, waar-

door machines en voertuigen droog gestald 

kunnen worden. „We kunnen dus efficiënter 

werken, wat zowel ons als de klant ten goede 

komt”, aldus Weevers. „En hiermee bouwen 

we als bedrijf naar de toekomst”, verwijst hij 

naar de betrokkenheid van zijn zoons Corné 

en Andreas. Naar verwachting kan medio dit 

jaar begonnen worden met de bouw.

De markante en gezichtsbepalende toren van De Hoeksteen in Swifterbant blijft staan, 

maar de rest - de Kombuis en het kerkgebouw - gaan wel plat. Wanneer, dat is nog niet 

bekend. Momenteel praten partijen over de laatste details om zich aan het nieuw te bou-

wen multifunctionele centrum (MFC) in Swifterbant te verbinden. In grote lijnen komt er 

een zaal voor de beide kerken, 90 seniorenwoningen (in fases) en een horecagelegenheid. 

Dat moet het mogelijk maken dat ouderen in Swifterbant kunnen blijven wonen, en 

niet aangewezen zijn op Dronten. Het is de bedoeling dat deze woningen binnen de 

woonservicezone vallen, zodat de nodige zorg aan huis geleverd kan worden. De exacte 

invulling en het ontwerp zullen later in het proces nader vorm krijgen. De wens is dat de 

biljartvereniging ook een plaats in het MFC krijgt, aangezien het huidige onderkomen in 

de toekomst niet meer voldoet én biljarten een sport voor het leven is.

90 SENIORENWONINGEN VOOR SWIFTERBANT

Sinds begin 2012 is de kerngroep 

Bedrijventerreinen actief voor alle ondernemers 

op de lokale industrieterreinen in de gemeente 

Dronten. Deze kerngroep is één van de vijf 

thema’s op de Sociaal Economische Agenda 

2010-2015 van de gemeente Dronten. De 

kerngroep wil bestaande bedrijventerreinen 

‘Schoon, heel en veilig’ houden, zowel wat 

de openbare ruimtes betreft, als (indirect) 

de eigen terreinen van de ondernemers. Ze 

zoekt met ondernemers en gemeente naar een 

kwalitatief goed en vitaal bedrijfsklimaat op de 

gemeentelijke bedrijfsterreinen, voor de korte 

en lange termijn.

De kerngroep bestaat uit ondernemers uit de 

drie kernen; Biddinghuizen (Erik Schaap), 

Dronten (Jan Bangma en Mark Hetsen), 

Swifterbant (Hester Vroegop) en vertegenwoor-

digers van de gemeente Dronten (Christina 

Weenk en Caroline Bongers) en de Kamer van 

Koophandel (Mariëlle Baars). De kerngroep 

wil zich met een persoonlijk schrijven naar alle 

ondernemers op de bedrijventerreinen presen-

teren. Ondernemers kunnen suggesties ter ver-

betering van de industrieterreinen doorgeven 

via bedrijventerreinen-dronten@hotmail.com. 

Vanzelfsprekend wordt zorgvuldig met uw 

informatie omgegaan.

KERNGROEP 
BEDRIJVENTERREINEN 
DRONTEN

Handel & W
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HET MEEST GEVARIEERDE 
WINKELCENTRUM VAN 
FLEVOLAND EN OMGEVING

• TOP PARKEERPLAATSEN (GRATIS!)

• TOP 100 WINKELAANBOD

• TOP HORECATERRASSEN

WWW.SUYDERSEE.COM

In spagaat met
uw accountant?

regelt het

www.excent.nl www.vanbaal20.nl
Het Spaarne 39-41  8253 PE Dronten   T 0321 33 37 32   info@excent.nl De Dieze 34  8253 PS  Dronten   T 0321 31 63 09   info@vanbaal20.nl
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Vader & zoon Schaap van Autobedrijven Jacob Schaap:

„VOOR ELKE KLANT EEN PASSENDE AUTO”

Volvo, Land Rover, Suzuki en sinds een maand is 

het merk Toyota toegevoegd aan Autobedrijven 

Jacob Schaap. Vader Jacob en zoon Joost 

Schaap zien de toegevoegde waarde ten 

opzichte van hun huidige range.

N
a een faillissement van de vorige Toyota-dealer in Lelystad en 

Dronten rinkelde de telefoon bij de familie Schaap. „Acht jaar 

geleden hebben we ook al contact gehad, maar toen was het te 

vroeg”, herinnert Jacob Schaap zich. De herhaalde interesse tekent het 

vertrouwen van importeurs in Schaap. In 1976 startte senior met het 

Volvo-dealerschap in Dronten. Inmiddels voert het bedrijf vier auto-

merken op zeven vestigingen in Dronten, Emmeloord en Lelystad. 

Toch even de klus afmaken

Terwijl media berichten over de trend van grootschaligheid, ziet de 

oprichter dat anders. Hoewel ze voordeel boeken met een gezamenlijke 

administratie en inkoop van onderdelen, moet dat volgens hem niet 

overschat worden. „Een paar hele grote autobedrijven kregen als eerste 

problemen bij het begin van de crisis. En eigenlijk zijn wij landelijk maar 

een kleine speler met vijftig medewerkers. Toch is dat onze kracht.” Dat 

is terug te zien in de verschillende vestigingen met allemaal een eigen 

showroom en werkplaats. „Als iemand een auto koopt, is iedereen in 

ons bedrijf betrokken. Dat komt de persoonlijke benadering ten goede”, 

weet zoon Joost Schaap. „Onze monteurs maken na sluitingstijd de klus 

toch even af, omdat je de klant kent.”

Ieder zijn eigen merkbeleving 

Niet alleen de kleinschaligheid, ook de klantenbenadering speelt volgens 

Jacob Schaap een rol bij de merkenscheiding. Ieder zoekt zijn eigen sfeer 

en beleving. En op internet kun je een auto niet aanraken. „Toch liggen 

de garages relatief dicht bij elkaar, wat de mogelijkheid van cross-selling 

vergroot. En die is aanwezig”, vertelt Schaap junior. De merken kennen 

allemaal verschillende doelgroepen. Toch gebeurt het regelmatig dat ie-

mand met Land Rover of Volvo een Suzuki erbij neemt, of bedrijfsmatig 

Suzuki’s aanschaft. Toyota biedt weer meer variatiemogelijkheden. 

Medewerker als heilige koe

De reden om het aanbod van de Toyota-importeur toch te verzilveren, 

lag in een aantal zaken. Joost Schaap: „De beide garages bevinden 

zich in onze regio, dus de cultuur en mentaliteit kennen we. En de 

importeur en locatiemedewerkers overtuigden ons van de kwaliteit van 

dit wereldmerk en de relatie met hun klanten.” Voor het familiebedrijf 

is rendement niet het hoogste doel, maar telt de langdurige relatie met 

haar klanten. „Maar vooral zijn we liefhebbers van auto’s en houden we 

van de garagegeur van olie en rubber.” Mobiliteit zal altijd blijven, blikt 

Joost Schaap vooruit. „De overheid bepaalt met belastingen en subsidies 

een deel van de automarkt. Wij richten ons daarom op zaken die we wel 

kunnen sturen: medewerkers, daarmee maak je het verschil.”
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OVDD NIEUWS
DAAROVER PRATEN ZIJ

Het bestuur van de OVDD vergadert 

iedere eerste donderdag van de maand. 

In ‘Handel & Wandel’ informeert het 

bestuur de leden over de zaken die  

besproken zijn of aan de orde komen. 

Hebt u suggesties of onderwerpen die u 

bij het bestuur onder de aandacht wilt 

brengen? Neem dan even contact op met 

Trudy Stoker van het bestuurssecretariaat 

(0321 - 33 55 95).

d e  D r i e h o e k
o n d e r n e m e r s v e r e n i g i n g

BEDRIJFSLEVEN WIL VERDER MET
ONTWIKKELING LELYSTAD AIRPORT

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Op dinsdag 22 mei 2012 vindt in Hotel Restaurant Het Galjoen de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van OndernemersVereniging De Driehoek 

plaats. Vanzelfsprekend ontvangt u nog een schriftelijke uitnodiging met de volledige agenda. We zullen tijdens deze vergadering afscheid nemen van 

de bestuursleden Jan Willem Peters en Bianca Vriezekolk. Beiden treden af en zijn, voor alle duidelijkheid, dus niet herbenoembaar. Mocht u zelf 

interesse hebben in een bestuursfunctie dan verzoeken wij u vriendelijk dat kenbaar te maken via het secretariaat.

ZZP'ER OF EIGEN 
MKB-ONDERNEMING? 
Bent u een zelfstandige professional zon-

der personeel (ZZP’er) of leidinggevende 

van een MKB-onderneming? Dan kunt u 

mogelijk een cursus of opleiding volgen 

zonder of tegen zeer lage kosten dankzij 

de Scholingsvouchers. Een aantal in 2011 

uitgegeven tegoedbonnen is per 31 maart 

jl. verlopen, waardoor dat gereserveerde 

bedrag is vrijgevallen voor nieuwe aan-

vragen. Vanaf 2 april 2012 kunt u weer 

een aanvraag indienen via www.flevoland.

lerenenwerken.nl/scholingsvoucher .

Voor ZZP'ers is het maximum bedrag 

250 euro, voor leidinggevenden in het 

MKB maximaal 500 euro per persoon 

(maximaal twee personen per bedrijf). 

Het bedrag kan geheel of gedeeltelijk de 

bekostiging vormen van een cursus uit 

de Scholingsdatabase, waarin ruim 50 

Flevolandse cursusaanbieders staan met 

meer dan 600 cursussen en trainingen.

Hans Alders, voorzitter van de Alderstafel 

Lelystad Airport, overhandigde op 30 maart 

zijn advies over het ontwikkelingstraject van 

dit regionale vliegveld aan staatssecretaris 

Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu. 

Het advies wordt regionaal breed gedragen. 

„Wij verheugen ons op een snelle verdere 

uitwerking van de inhoud van het advies, 

zodat we de economische kansen voor de 

regio kunnen verzilveren”, zegt Bert Gijsberts 

van de Commissie Economische Belangen 

Lelystad Airport (CEBLA) namens het regio-

nale bedrijfsleven. 

Advies overgenomen 

Het samenwerkende bedrijfsleven is de afge-

lopen drie jaar actief betrokken geweest bij 

de ontwikkeling van het Aldersadvies voor 

Lelystad Airport. Zij heeft aan de Alderstafel 

steeds het economische en maatschappelijke 

belang van een uitgebreide luchthaven 

voor de regionale ontwikkeling benadrukt. 

Daarvoor is een baanverlenging naar 2100 

meter nodig en passende luchtverkeerslei-

ding. Beide zijn in het advies opgenomen. 

Ook is er oog voor de juiste werkgelegen-

heid en goede infrastructuur. „Wij zijn blij 

dat dit allemaal is overgenomen”, vervolgt 

Bert Gijsberts. „We kunnen ons dan ook 

vinden in het voorgelegde advies van de 

heer Alders. Wij zien goede kansen om de 

gewenste ontwikkelingen te realiseren. Nog 

voor de zomer wordt het advies over het 

ontwikkeltraject besproken in de 2e Kamer. 

Wij zien uit naar een snelle uitwerking.” 

CEBLA 

Het regionale bedrijfsleven werkt samen 

in CEBLA. Dit informele samenwerkings-

verband bestaat uit de regionale Kamers 

van Koophandel, VNO-NCW MKB en de 

bedrijfskringen in Flevoland en Noord-West 

Veluwe. Meer weten over het advies? Dit is 

te downloaden op www.alderstafel.nl 
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De eerste klus van OVDD-bestuurslid Peter Dekker - tevens partner 

van het Dronter accountantskantoor De Jong & Laan - betrof het 

updaten en formaliseren van de Verenigingsstatuten. Bij het nalopen 

van de statuten werd in 2011 namelijk duidelijk dat een aanpas-

sing daarvan aan de hedendaagse wet- en regelgeving nodig was. 

Onderdeel hiervan is de stemgerechtigdheid van de leden. Om dit 

goed te regelen zijn onlangs registratieformulieren naar alle leden ver-

zonden. „Voor een volgende Algemene Ledenvergadering hebben we 

juridisch laten vastleggen dat elk lidmaatschap staat voor één stem 

en maximaal één machtiging kan overhandigen. We hebben hiertoe 

alle leden opgeroepen om de bij ons geregistreerde bedrijfs- en adres-

gegevens nog eens te doorlopen en aan ons terug te koppelen. En het 

mag gezegd: al ruim 90% heeft gehoor gegeven.”

Het registratieformulier op zich is volgens Dekker niet zo bijzonder, 

maar de OVDD zag wel een aanknopingspunt voor meer. „We hebben 

specifiek gevraagd naar de branche waarin men actief is. Want dat 

biedt ons een beter houvast voor de gedachte van branche- 

gerelateerde commissies. Met dergelijke subgroepen denken we onze 

leden beter te informeren en betrekken. Want dat is de kant die 

we op willen.” We denken aan commissies als Kennis & Innovatie, 

Bedrijven & Terreinen, Toerisme & Vrije tijd en Economie & 

Infrastructuur.„We zijn hier over de hele breedte nu al mee bezig, 

maar we denken hiermee een verdere professionaliseringsslag te 

maken. Hopelijk kunnen we dit jaar een goede start maken.” 

Inmiddels is een student van Hogeschool Windesheim ingeschakeld 

om een enquête op te stellen over de behoefte van de verschillende 

branches en leden .

Zijn eerste klus zit er, met het formele verenigingsgebeuren, bijna 

op. Na driekwart jaar bestuurderschap heeft Dekker toch een ander 

beeld gekregen van de OVDD. „Het heeft me verrast hoe breed het 

spectrum is waar we met z’n allen mee te maken hebben. Je hebt 

te maken met VNO/NCW, politiek, onderwijs en diverse andere 

belangenbehartigers, zoals winkeliersverenigingen. Als lid had ik hier 

amper weet van. Het kost weliswaar allemaal wel tijd en het gaat 

soms langzamer dan in een onderneming zelf, maar ik ervaar het wel 

als een leerproces.”

BE
ST

UU
RD

ER
S„KIJKEN NAAR BRANCHEBELANGEN”

TA
KE

N

Bedrijfsnaam Contactpersoon 

LOVE2WAIT  Mevrouw W. Walet

Borrias Kampen De heer H. de Vogel

AB Profashion Mevrouw A. Bol

ADSE Flevoland  De heer L. de Ruiter

Geerlings Coaching  Mevrouw M. Geerlings

Hairfriends Haar&Visagie De heer J.W.F.  Oortwijn

Feil Holding B.V. De heer J.G. Feil

Travel Counsell Laura Smit-Westendorp Mevrouw L. Westendorp

NIEUWE LEDEN OVDD

WERKVOORZIENING IN FLEVOLAND 
Op 16 februari waren de leden van de OVDD welkom in de Rede 

van Dronten. Concern voor Werk was gastheer. Concern voor Werk 

en IMpact voeren voor de Flevolandse gemeenten regelingen aan 

de onderkant van de arbeidsmarkt uit. Dit betreft zowel Wsw als 

re-integratie (WWB). Concern voor Werk voert voor de gemeente 

Dronten het project Taalbanen uit. Kern van de Taalbaan is dat naast het 

reguliere inburgeringstraject werkervaring opgedaan wordt en ook extra 

taalonderwijs en training op het gebied van werknemersvaardigheden 

wordt gevolgd. Deelnemers (45) werken drie dagen bij Concern voor 

Werk of een andere werkgever en hebben twee dagen per week gericht 

taalonderwijs (IVIO). De doelstelling van de Taalbaan is uitstroom naar 

regulier werk. Aansluitend sprak wethouder Langeweg de aanwezigen 

toe over hoe de gemeente Dronten de Taalbanen en de nabije toekomst 

ziet, maar ook gaf hij een toelichting op de nieuwe situatie per 1 januari 

2013. Eén regeling voor de WSW, WWB én de Wajong ; de Wet werken 

naar vermogen (Wwnv)

NETWERKEN LANGS DE LIJN! 
In samenwerking met de OVDD zal VNO-NCW MKB Flevoland ook dit 

jaar een voetbaltoernooi annex netwerkbijeenkomst organiseren, en wel 

op vrijdag 15 juni 2012 op de velden van asv Dronten. De Flevolandse 

bedrijfskringen, Provincie Flevoland, Omroep Flevoland en Jong 

Management worden uitgedaagd om een team samen te stellen. Deze 

teams zullen het tegen elkaar opnemen om de eer van Flevoland. Zoals 

gebruikelijk wordt er weer gespeeld op een half veld (7 tegen 7). De 

ondernemende voetballers, of voetballende ondernemers van de OVDD 

trainen iedere woensdagavond van 20:00 tot 21:15 uur op het veld van 

REAAL in Dronten. Naast de sportieve krachtmeting is dit evenement 

inmiddels ook uitgegroeid tot een leuk netwerkevenement waarbij 

ondernemers uit heel Flevoland elkaar weten te vinden.

Handel & W
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De Dommel 56 
T 0321 313 201
DRONTEN

ZOMER- EN WINTERBANDEN • APK • KLEINE EN GROTE BEURTEN

REPARATIES VOOR ALLE AUTOMERKEN 

BANDEN EN ONDERHOUD VOOR ALLE LEASEMAATSCHAPPIJEN

TEVENS VESTIGINGEN IN: ALMERE EMMELOORD LELYSTAD NIJKERK ZEEWOLDE

www.profiletyrecenter.nl

      
       

 DRONTEN 2011

         DRONT EN 2011

ONDERNEMING
VAN HET JAAR

Uw gesprekspartner voor
zakelijke verzekeringen!

Voor úw zekerheid!
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H
et ‘binnenvliegen’ van het rapport van Hans Alders is waardevol voor 

de bereikbaarheid van Dronten. Dit keer niet per spoor of as, maar 

vanuit de lucht. Het rapport beschrijft de positie en groeimogelijkhe-

den van Lelystad International Airport. Het is tevens een aanzet tot een sterk 

verbeterde bereikbaarheid én aantrekkelijkheid van Dronten. 

Gemeente Dronten heeft gecommuniceerd voorkeur te hebben om de baan 

op Lelystad Airport 5 graden te draaien. Daarmee verschuift de aanvliegroute 

tussen Swifterbant en Dronten een kilometer richting Swifterbant. Een paar 

graden omleggen betekent qua hoeveelheid asfalt hetzelfde als een kwart 

slag draaien of geheel nieuw aanleggen. De asfaltindustrie zal er blij mee zijn. 

Waar het om gaat is dat we in bewoond gebied binnen de geluidsnormen 

blijven. Als aan die voorwaarde kan worden voldaan met het bestaande con-

cept, dan zou ik de eenvoudigste en vooral snelste ontwikkelroute kiezen. 

Het rapport meldt dat er, onafhankelijk van de verdere toekomst, op korte 

termijn een bescheiden strook asfalt aan de baan geplakt kan worden die 

de vereiste veiligheidscontouren van de bestaande baan realiseert. Hierdoor 

kunnen er zelfs op korte termijn al vluchten worden geaccommodeerd, ook 

vanuit het buitenland. 

Op een prima collectief bewaakt en hagel nieuw bedrijventerrein - De Poort 

van Dronten - kunnen we eind dit jaar de eerste internationale bedrijven 

openen. Immers we gaan vanaf begin mei via de N307 (ooit N23 genoemd) 

sneller met Lelystad zaken doen. Dronten is er klaar voor om haar excel-

lent gastheerschap voor MKB Nederland verder invulling te geven en te 

faciliteren. 

De proefdruk van de nieuwe dienstregeling van de NS bevestigt dat Zwolle-

naren zonder overstap rechtstreeks dagelijks naar Dronten kunnen. Vanaf 

Schiphol kunnen de intercontinentale reizigers via dezelfde Hanzelijn bij ons 

hun zaken doen. Handig om binnen 1,5 uur na de landing op Schiphol al op 

de Poort van Dronten aan verse koffie te zitten. Het meest interessante van 

al dit nieuws is dat andere overheden en besluitvormers uit andere gebieden 

direct meewerken aan de ontwikkeling en toekomst van Dronten. Wij weten 

al 50 jaar waarom het mooi is om het meest centraal in Nederland te leven 

en te werken. Als Dronter bedrijfsleven heten we de nieuwe toekomstige 

collega ondernemers en hun achterban van harte welkom in onze gemeente. 

MKB vriendelijk, volop ruimte voor groei en hoogwaardige leefkwaliteit. Met 

dank aan Hans Alders. Van groot belang voor onze gemeente; ik hoop dat dit 

besef bij iedereen ’ landt’. 

 

Herman Vermeer

(voorzitter OVDD)

BEDANKT HANS
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Het XL Festival vindt van 18 tot 28 mei 2012 in Dronten plaats. Het is een van de vele culturele activitei-

ten die ondernemer John Hagel organiseert. Tien dagen lang bruist het Redeplein met landelijke artiesten, 

maar ook met regionale amateurs. XL De Ateliers zorgt echter het hele jaar door voor creatieve ontwikke-

ling in Flevoland.

Met een vijftien meter hoge toren, een arena en minitheaters in de vorm 

van zeecontainers kan Dronten en omstreken genieten van cabaret, 

toneel, muziek, koren, literatuur en beeldende kunst. Initiator John 

Hagel wist met festivaldirecteur Bert Talens diverse landelijk bekende 

namen te strikken voor het XL Festival. Zoals Paulien Cornelisse, Waylon 

en Handsome Poets. Ook wereldsterren komen naar Dronten. „De band 

Larry And His Flask worden in de New York Times tussen Beyonce, 

Prince, The Strokes, Odd Future, Sade en Animal Collective genoemd 

als beste show van 2011”, tipt Hagel trots. 

Vreemd wordt positief

Kenmerkend aan XL De Ateliers is samenwerking, en zo ook bij het 

festival. Hagel: „Tweede Pinksterdag wordt de culturele uitmarkt van 

Flevoland georganiseerd, samen met de theaters en het Centrum 

Amateurkunst Flevoland. Streekproducten krijgen in samenwerking met 

STADronten en Vandaar Flevoland tien dagen lang een plek op de XL 

Boulevard.” Voor het eerst in de negenjarige geschiedenis van het XL 

Festival is de locatie het Redeplein, aangezien het evenement in eigen 

huis uit z'n jasje groeide. Deze editie kreeg als thema 'Kunsttulp', een 

thema met een boodschap. Hagel: „Dit typisch Nederlandse boegbeeld 

komt eigenlijk uit het oosten. Oftewel, iets dat vreemd is, kan ook 

mooie kanten hebben en uitgroeien tot iets positiefs. Creatieven worden 

ook wel voor vreemd aangezien.” 

Dronten heeft het al

Creatieve industrie is hot. De Nederlandse creatieve sector staat wereld-

wijd hoog aangeschreven en Dutch design doet het heel erg goed. „In 

Nederland loopt veel creatief talent rond”, vindt Hagel. „Maar ze hebben 

wel een plaats nodig waar ze hun creativiteit kunnen ontplooien.” 

De creatieve industrie is de snelst groeiende industrie van Nederland. 

„Het wordt de nieuwe motor voor de economie genoemd”, weet 

de ondernemer. In verschillende steden wordt veel geld gepompt in 

zogenaamde creatieve broedplaatsen. De combinatie van creatieve 

mensen en bedrijven met het 'normale' zakenleven leidt tot oplossingen 

of nieuwe producten. Waaruit werkgelegenheid en binding in de samen-

leving voortvloeit. „Weinig mensen zijn zich hiervan bewust, en ook 

de gemeente niet, maar dat hebben we in Dronten ook al negen jaar”, 

grijnst Hagel. Namelijk in de vorm van zijn onderneming XL De Ateliers. 

De creatieveling is er van overtuigd dat Dronten kan groeien tot een 

vooraanstaande hippe, innovatieve en artistieke gemeente. „Dat kost tijd. 

En daarbij moet de gemeente wel keuzes maken.” 

Faciliteren voor goede ideeën

Het pand op bedrijventerrein Delta in Dronten is creatief middelpunt 

waar XL De Ateliers 22 ondernemers faciliteert. Dit zijn bijvoorbeeld 

filmproducenten, een websitebouwer en een bedrijf dat kleding bedrukt. 

Samen gaan ze projecten aan en ontstaan nieuwe producten. Het 

gebouw beschikt over een theaterzaal annex bioscoopzaal met een capa-

citeit van 120 bezoekers. „Compleet met theaterlicht en apparatuur. Ook 

voor filmproductie en muziekopnamen is alles aanwezig.” Artiesten ge-

bruiken dit voor de ontwikkeling van theaterprogramma's. „Tim Knol en 

Ellen ten Damme speelden hier. Doordat het klein is, is er veel interactie 

met het publiek. Later trekken ze het land door met een programma dat 

hier begonnen is”, vertelt Hagel trots. 

Cultuur geeft sjeu

Geld verdienen is niet het belangrijkste, maar toch noodzakelijk. „Het 

is vaak schrapen. We ontvangen geen structurele subsidie van de ge-

meente.” De reden dat Hagel toch het hoofd boven water houdt zit in de 

formule. „De combinatie met zelfstandigen en we organiseren culturele 

evenementen voor derden, zoals Festival Sunsation bij observatorium 

Robbert Morris.” Ook heeft XL De Ateliers nauwe banden met het 

onderwijs. Leerlingen van het Almere College volgen er dramalessen 

en de Engelse dubbeldekkerbus wordt ingezet als schilderatelier of 

theaterlocatie om op scholen kinderen in contact te brengen met kunst. 

Waarom dat belangrijk is? „Gewoon omdat kunst en cultuur de sjeu en 

de binding in de samenleving geeft.” 

RESTPRODUCTEN NIEUW LEVEN GEVEN
Stapels oude eenmalige pallets worden in de loods omgetoverd tot 

relaxte banken en barretjes voor het festival. „Steigerhout is nu in. 

Wij maakten daar vijftien jaar terug al meubels van. Om echte duur-

zaamheid een impuls te geven kunnen creatieve bedrijven waarde-

volle oplossingen bedenken. Wij geven concreet invulling aan het 

geijkte out-of-the-boxdenken”, aldus John Hagel van XL De Ateliers. 

Trots toont hij het naaiatelier waar allerlei tasjes staan uitgestald. 

Gemaakt van oude reclamedoeken en autogordels. „Bedrijven roep 

ik op om eens wat restproducten te brengen. Dan kijken we wat we 

er mee kunnen doen.” 16
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XL FESTIVAL
BRENGT SJEU IN DRONTEN

Creatieve industrie is snelst groeiende sector

Handel & W
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De professionele studio voor:
 
• Reclamefotografie
• Bedrijfsreportages
• Persfotografie
• Videoproducties

www.fotostudiowierd.nl
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OOK VOOR AL UW 

FEESTELIJKE EN ZAKELIJKE 
BIJEENKOMSTEN

DRIE SFEERVOLLE RUIMTES 

MULTIFUNCTIONEEL
VOOR IEDERE GELEGENHEID INZETBAAR

FEESTEN & PARTIJEN  
VAN 50 TOT 1000 PERSONEN

MEETING        PRESENTATIE
HUWELIJKSFEEST       RECEPTIE

 JUBILEUM                BEDRIJFSFEEST

WWW.DEREDE.NU

Daar plukt ú de vruchten van!www.unive.nl

Univé Midden
Bedrijvenafdeling
0527 - 63 61 61

Uw risico's de
baas met Univé!

PERSOONLIJK ADVIES

Maak nu een vrijblijvende

afspraak met Wim Vroegop

Wim Vroegop, uw persoonlijke MKB-adviseur van 

Univé, denkt graag met u mee over de beheersing 

van uw bedrijfsrisico's. Na een risico-inventarisatie 

beoordeelt hij met u welke risico's te voorkomen, te 

beperken of te verzekeren zijn. Daarna zoekt hij voor 

u naar de verzekeringsoplossingen met de beste 

voorwaarden tegen een scherpe prijs. U krijgt dus 

altijd een advies op maat!

185102587_UNI_11-306_adv_HandelEnWandel_92-5x275.indd   1 01-12-11   11:58
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DE FAVORIETE TOP 5 VAN...

„Muziek is voor mij entertainment, tijdvulling en vooral gevoel. Het 

brengt je in een andere sfeer. Ik houd vooral van loungemuziek en 

dance. Als ik ’s avonds op kantoor zit, staat geregeld lekker hard mijn 

geluidsinstallatie aan. Voor mijn top 5 kon ik moeilijk een keuze maken, 

dus ben op een top 7 uitgekomen. Op 7 staat Inner Journey van 

Sonic Adventure Project. Ik ken geen teksten van liedjes, want ik ben 

gebiologeerd door de muziek. Maar dit liedje heeft een geweldige bood-

schap. Nummer 6 is The Sunclub met Singleminded people. Ze zingen 

‘Singleminded people they call always find their way’. Ik geloof heilig in 

die focus en vastberadenheid. Vijf jaar geleden zaten wij met vier mensen 

en toen hebben we besloten om uit te breiden; nu groeien we met elf 

mensen nog steeds.” 

„Een rustige variant van de bekende Summer Jam staat op nummer 

5 met Winterjam van Underdog project. Op nummer 4 een nummer 

waarvan ik me niet kan indenken dat iemand stil blijft zitten: de Party 

Affair extended mix 2002 van DJ BoozyWoozy. Vette technodance met 

een heerlijke beat. Nummer 3 is Arnej / Dust in de wind van de cd 

Markus Schulz Toronto ’09. Niet zo bekend, maar Tiësto kan niet tippen 

aan deze dubbel-cd.”

„Nummer 2, Siesta del Sol met In Credo. Pure Laidback Ibiza-lounge. 

Zelfs in de winter voel je de warme zomerwind bij dit nummer. Kun je 

nagaan wat voor effect dat geeft als we dit op onze boot draaien. Ten 

slotte op 1: Gary B. met Allright van het album Dream 4 van Cafe del 

Mar. Het eerste nummer pakte me enorm: de rust die dit uitstraalt. Ik 

heb een druk leven met Excent administratiekantoor en Van Baal 2.0 

accountants en adviseurs, dus heb ik die rustgevende muziek echt nodig 

om weer bij te komen.”

Op www.excent.nl/nieuws zijn de nummers via YouTube te beluisteren.

Henny van Zanten van Excent in Dronten:

„MET HARDE MUZIEK KOM IK TOT RUST”

Handel & W
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„Vroeger waarschuwden mijn ouders dat je van de wind niet kon 

leven”, aldus wethouder Hans Engelvaart. Deze uitspraak komt in 

Dronten nu in een heel ander daglicht te staan. „Want nieuwe lijn-

opstellingen moeten een rendement opleveren van zo’n 7%.” Voor 

Engelvaart zijn boeren in het buitengebied minstens zoveel onder-

nemer als een garagehouder of elektrotechnicus. „Landbouw is 

immers een dynamisch vakgebied. Vroeger zag je ook dat boeren er 

een tweede tak bij zochten om meer rendement uit hun bedrijf te 

halen.” Engelvaart voegt daaraan toe dat modern ondernemerschap 

zich daarnaast toelegt op kennis en innovatie. In het verlengde 

van people, planet en profit heeft de ontwikkeling van energie een 

vlucht genomen in het ondernemerschap. 

Participatieplicht voor grondeigenaren

Omdat het niet alle boeren gegeven is een windmolen naast hun 

bedrijf te plaatsen, hebben we een participatieplicht opgenomen 

in de uitgangspunten. Hierdoor kunnen grondeigenaren zelf met 

partners tot initiatieven te komen. Maar men kan ook de gronden 

verhuren aan derden die in windenergie investeren. Voor potentiële 

investeerders is het zaak de oproepen hierover in de media goed in 

de gaten te houden. Engelvaart: „Er mogen in onze visie maximaal 

vier grote lijnopstellingen komen in duidelijk afgebakende zones. 

Het gebied ten noorden van Dronten en Swifterbant houden we 

vrij van windmolens.” In de nota ‘Dronten maakt ruimte voor de 

Wind’ zijn deze voorwaarden uitgewerkt.

Samenwerking is cruciaal

Bij de planvorming van nieuwe windmolenparken is samenwerking 

tussen grondgebruikers cruciaal. De gemeente Dronten werkt niet 

mee aan projecten die slechts door een deel van de grondgebrui-

kers in een zone worden gedragen. De eerste stap is dat alle initia-

tiefnemers (mét en zonder molen) in een gebied zich verenigen in 

een samenwerkingsverband dat een breed gedragen windmolen-

initiatief kan ontwikkelen. De samenwerkende initiatiefnemers 

bepalen vervolgens hoe zij de exploitatie organiseren en welke 

professionele partij hen bij de ontwikkeling kan ondersteunen. 

„Deze uitdaging ligt nadrukkelijk bij de initiatiefnemers”, aldus 

Engelvaart. De gemeente ondersteunt waar mogelijk.

Onafhankelijke partij vergroot draagvlak

Om het lokale ondernemerschap te versterken is een sterke 

vereniging van Flevolandse molenaars essentieel om een stevige 

partner te zijn voor professionele partijen. Hiertoe is de Stichting 

Werkgroep Opschaling Wind Flevoland (WOWF) in het leven 

Opschalen en saneren. Dat is het uitgangspunt van het 

nieuwe windmolenbeleid in de gemeente Dronten. Meer 

energie halen uit minder molens, vindt wethouder Hans 

Engelvaart. „Zoveel mogelijk Drontenaren moeten kunnen 

meedoen: naast molenaars ook inwoners en grondgebrui-

kers zonder molen.” Voor MKB-ers biedt het ook kansen.

„De molenaar 2.0 leeft van de wind”
Boer zoekt partners
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geroepen. De WOWF kan, als onafhankelijke partij, werken aan 

draagvlak. „Het houdt niet op bij molenaars, maar alle grondgebruikers 

in de zone moeten de mogelijkheid krijgen om te participeren”, vindt 

de wethouder. „Dat betekent volledig meedraaien in het project, dus 

met risico en zeggenschap.” De grondgebruikers in de noordelijke zone 

(waar géén nieuwe windmolens zijn toegestaan) moeten onder dezelfde 

voorwaarden mee kunnen draaien in de aangrenzende zones. Tot slot 

moeten de initiatiefnemers een deel van het project openstellen voor 

participatie zonder risico en zeggenschap voor alle inwoners van de 

gemeente Dronten.

Uitwerken nieuwe windmolenparken

De komende tijd trekt de gemeente Dronten samen met het Rijk, de 

provincie en buurgemeenten op om de kaders voor de nieuwe wind-

molenparken verder uit te werken. Daarbinnen kunnen initiatiefnemers 

per zone één projectplan uitwerken. De Gemeenteraad toetst dit aan de 

uitgangspunten van het windmolenbeleid. Het projectplan moet (con-

form de provinciale beleidsregel) duidelijkheid geven over de omvang 

van het vermogen, het landschapsontwerp, de overeenkomst voor de 

gebiedsgebonden bijdrage en de juridische regeling van de sanering van 

bestaande molens. Daarnaast moeten de initiatiefnemers aantonen hoe 

invulling gegeven is aan participatie. Als de Gemeenteraad vindt dat 

het initiatief voldoet aan het windmolenbeleid, kan de planologische 

procedure worden opgestart. Wethouder Engelvaart verwacht dat de 

lijnopstellingen in de gemeente Dronten uiteindelijk ruimte bieden aan 

zo’n 140 molenaars.

„De molenaar 2.0 leeft van de wind”

OPSCHALEN EN SANEREN
Op 26 januari 2012 heeft de Gemeenteraad van Dronten de nota 

‘Dronten maakt ruimte voor Wind’ vastgesteld. Deze nota beschrijft 

het windmolenbeleid van de gemeente Dronten en vervangt het 

windmolenbeleid uit 1997. Nu ontwikkelen ook het Rijk en de 

provincie Flevoland actief beleid voor grootschalige windmolen-

parken op Dronter grondgebied, volgens het principe Opschalen 

+ Saneren (O+S). Dit betekent dat er een directe koppeling wordt 

gemaakt tussen realisatie van nieuwe (grotere) windmolens en het 

saneren van bestaande windmolens. De provincie wil daarmee meer 

vermogen realiseren met minder windmolens én tegelijkertijd een 

ruimtelijke kwaliteitsslag maken. 

Op de website www.dronten.nl - onder Samenleving in de om-

geving Duurzaam Dronten, kunt u de beleidsnota ‘Dronten maakt 

ruimte voor Wind’ downloaden.
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Telefoon (0321) 38 23 23 www.onzeaanpak.nl

Klanten
waarderen ons hoog 

op Independer,
wordt u onze 

volgende ambassadeur?

Sfeervol genieten

   Uit eten in Dronten?
   Grand Café Flavour!

Diner

Business Plate

Lunch

Kinderpartij

Feest

Bedrijfsborrel

Buffetten

www.meerpaal.nl
De Rede 80-82 | 8251 EX Dronten | 0321 388 77722
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W
il jij een column in Handel & Wandel gaan schrijven nu Aat 

de Jonge er mee stopt?” Even schrok ik van de vraag tijdens de 

businessborrel. „Stopt Aat als burgemeester van onze mooie 

gemeente Dronten?” Koos schudde ontkennend zijn hoofd. Dronten 

blijft Dronten en Aat blijft Aat, gewoon onze burgemeester. Ik was 

gerustgesteld en nam er een slok bier op. Thuisgekomen vertelde ik het 

aan Ria en beiden vonden we het een eervolle uitnodiging. Een column 

mag ongeveer vierhonderd woorden zijn. Eigenlijk te weinig. Want je 

kan zo al een boek over Dronten schrijven. Vooral als je op twee jaar na 

ook een vijftigjarig jubileum hebt als Drontenaar. 

Heeft Dronten toekomst in deze tijd van recessie? Des te meer, is mijn 

mening. Maar ook die van u hoop ik. Een jaar van jubilea, vijftig jaar 

Dronten, veertig jaar gemeente. Een jaar die in onze geschiedenis van 

Dronten altijd bij zal blijven. De trein stopt eind dit jaar werkelijk voor 

u aan De Noord. Trouwens, blijven we het op die locatie De Noord 

noemen of wordt de naam Stationsplein? Ik hoop dat onze citymarketeer 

momenteel overuren draait om niet alleen de pijlen vanuit Dronten het 

land in te richten, maar ook andersom.

Begin mei gaat het eerste traject van de N23 Dronten-Lelystad open, 

weer zo’n kans voor Dronten. Ons nieuwe industrieterrein ’De Poort 

van Dronten’ ligt er al heel uitnodigend bij. De afslag op de rotonde 

loopt nog dood, maar laten we hopen dat dit snel verandert en we 

rond kunnen rijden langs in aanbouw zijnde panden van bedrijven die 

werkgelegenheid brengen. 

Daarna heel snel verder met Roggebotsluis, hét grote knelpunt in de 

Dronterringweg. Een zorgenkindje van onze gemeente en provincie? 

Hopelijk niet. Een goede passage langs Dronten is bittere noodzaak. De 

naam N23 komt nog niet officieel op de verkeersborden. Wel N307, 

maar laten wij toch die naam N23 er in houden. Dan begrijpt een ieder 

van hoeveel waarde het voor Dronten, maar ook voor de provincies 

Flevoland, Overijssel en zelfs Gelderland is profijt te kunnen hebben van 

deze verbinding.

Terwijl de teller van het aantal woorden onder in mijn beeldscherm 

richting de 400 kruipt, merk ik dat deze debuutcolumn voor mij slechts 

een aanzet is voor alle volgende. Graag tot de volgende keer. 

 

Jaap Kodde

EERVOLLE UITNODIGING

JA
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Flyers  • Uitnodigingen 
• Programma's 

• Brochures • Posters 
• Entreebewijzen 

Voor alle activiteiten en evenementen
Voordelige combinatiemogelijkheden 

van flyers, posters e.d. 

PrintDruk.nl
Online
communicatie
is één
groot feest!

. . .zegt vakmensen met karakter!. . .zegt vakmensen met karakter!. . .zegt vakmensen met karakter!

Wie A zegtWie A zegtWie A zegt Zoekt u Vakmensen?
AB Oost is met 4.500 medewerkers één van de 

grootste personeelsorganisaties in Noord-Oost 

Nederland. Voor uitzenden, detacheren, payroll 

en werving & selectie bent u bij AB Oost aan het 

juiste adres. Onze kracht zit in onze medewer-

kers. Die zijn namelijk geselecteerd op motivatie 

en karakter. En dat komt perfect van pas in de 

sectoren waarin onze klanten actief zijn:

Op zoek naar vakmensen met karakter? Kijk voor 

meer informatie op www.aboost.nl.

AB Oost heeft in de regio Flevoland vestigingen 

in  Dronten, IJsselmuiden en Harderwijk. 

Kijk voor overige vestigingen op www.aboost.nl.

De Boorn 1  -   Dronten  -   www.aboost.nl   -    T 0900-9896   -   infodronten@aboost.nl

• Bouw
• GWW
• Groenvoorziening
• Overheid
• Techniek

• Transport
• Agrarische sector
• Commercieel/
 Administratieve
 sector

Volg ons op Twitter: 
@ABOostPersoneel
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Bed & Breakfast De Kandelaar

Midden in Oostelijk Flevoland 

bevindt zich Bed & Breakfast De 

Kandelaar. Wie denkt dat dat 

geen kans van slagen heeft zo 

middenin de kale polder heeft het 

mis. Jaarrond zijn er kamers bezet 

en gasten blijven terugkomen.

LUXE ACCOMMODATIE IN DE POLDER

D
e Hoekwantweg in Biddinghuizen afgelegen? Niets te doen? 

„Welnee”, lacht Mariska van Diepenbeek. Zonder na te hoeven 

denken noemt de toeristische attracties binnen twintig minuten 

rijden: Walibi, FlevOnice, Dolfinarium, Bataviastad, Aviodrome, ANWB-

trainingscentrum, Oostvaardersplassen en zo kan ze nog wel even 

doorgaan. „En eigenlijk zitten we ook gewoon centraal in Nederland. 

Buitenlanders vinden Amsterdam zelfs ook heel dichtbij.” En als ze 

bezoekers de weg naar het dorp wijst zegt ze: „Vijf minuten rijden, aan 

het eind van de weg links, daarna rechts en weer rechts.” Dat het acht 

kilometer verder is, vermeldt ze er wijselijk niet bij. 

Ambassadrice van de landbouw

Bed & Breakfast De Kandelaar heeft ruime en modern ingerichte kamers 

met eigen douche en toilet. Plus: een weids uitzicht, rust, ruimte, stilte, 

jonge geitjes een voetbalveldje én een actief en modern rundveebedrijf. 

Van Diepenbeek laat bezoekers dan ook graag zien hoe een modern 

melkveebedrijf er uitziet. „De meesten hebben geen idee hoe dat gaat. 

Zeker met een melkrobot niet. En de discussie over koeien in de wei 

en megastallen volgt dan vaak al snel.” Daarmee is ze ook een ambas-

sadrice van de agrarische sector. Toch zijn het niet alleen toeristen die De 

Kandelaar weten te vinden. Ook slapen er geregeld mensen die tijdelijk 

in Flevoland werken. „Bijvoorbeeld bij de bouw van windmolens, stallen 

of andere bouwprojecten.” 

Vier tulpen 

Toen de families Van Kempen en Van Diepenbeek in 2000 gingen 

boeren op het voormalige proefbedrijf, hadden ze in eerste instantie 

geen bestemming voor het kantoorgedeelte. Via 'Vrienden op de fiets', 

een vereniging voor logeeradressen voor fietsers, verhuurden ze al 

regelmatig kamers. „Daar worden verder geen eisen aan gesteld. Maar 

vijf jaar geleden hebben we verbouwd en de voorzieningen uitgebreid.” 

Bij het ontbijt serveert Van Diepenbeek een vers gekookt eitje van eigen 

kippen. En wie dat wil, krijgt verse melk, zo uit de tank. Bed & Breakfast 

Nederland beoordeelde dat met vier tulpen, vergelijkbaar met de sterren 

voor hotels. 

GEVARIEERD FAMILIEBEDRIJF
De Kandelaar wordt gerund door Mariska en Marc van Diepenbeek 

en Mariska's broer Joris van Kempen en zijn vrouw Natasja. De 

mannen runnen de agrarische tak die bestaat uit akkerbouw en 

melkveehouderij, terwijl de dames de Bed & Breakfast voor hun 

rekening nemen. Ook springen de ouders van Mariska en Joris nog 

in. Regelmatig verzorgen ze ook rondleidingen op het bedrijf. De 

Bed & Breakfast beschikt over vier kamers, waaronder een grote 

familiekamer. Alle kamers zijn voorzien van een eigen toilet en 

douche, en in de gemeenschappelijke ruimte waar het ontbijt wordt 

geserveerd, kunnen gasten ook zelf koken.
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Short Golf Swifterbant (www.shortgolf.nl), Rivierduinweg 9, Swifterbant, Tel.: 0321-324403   

Bedrijvencompetitie
Eén woensdagavond in de maand, 5 keer per jaar. De eerste wedstrijd is woensdag 

9 mei 2012. Een rondje golf met je collega’s tegen andere bedrijven uit de regio. 

Een GVB is niet vereist! Vanaf 17.30 uur inloop, gevolgd door een dinerbuffet en 

aansluitend de wedstrijd. Sportiviteit én ontspanning bij Shortgolf!aansluitend de wedstrijd. Sportiviteit én ontspanning bij Shortgolf!

Sponsor zijn van één van de wedstrijden? 

Vraag naar de mogelijkheden.

SHORT-1003.indd   1 12-09-11   09:52

Makelaars
Uw bedrijfspand

verkopen of verhuren?

Het is bij ons
in goede handen

Complexe onroerend
goed vraagstukken en
taxaties zijn zaken waar
VSO makelaars &
taxateurs al ruim 20 jaar
vertrouwd mee is.
VSO is ISO gecertificeerd
zodat u gewaarborgd
bent van een goede
dienstverlening.

De Bolder 2
8251 KC Dronten
T 0321 318 318

Baarloseweg 6-I
8316 SE Marknesse
T 0527 20 33 55

www.vsomakelaars.nl
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biddinghuizen
tel. 0321 - 33 16 49
www.hedibouw.nl

contact@heeren17dronten.nl  www.heeren17dronten.nl
Fazantendreef 17-19 | NL 8251 JR Dronten | +31 (0)321 842051

VoiP telefonie
Hosted VoiP is een directe vervanging 
van uw huidige telefooncentrale

Mis nooit meer een belangrijk telefoontje.

Maak gebruik van de digitale secretaresse.

Altijd en overal meer dan bereikbaar

IPvo365 is een bundeling van krachten
tussen Huijbregts Automatisering en JP Networks

VoiP
telefonie

€6,-vanaf*

*Abonnementskosten 
per maand, per toestel.

www.ipvo365.nl

Huijbregts
Automatisering
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1961-2011, oftewel 50 jaar pionieren in de 

polder. In een serie van vier portretjes komen 

dit jaar vier ondernemers van het eerste uur aan 

het woord. Dit keer Egbert Tietema van Tietema 

Stijlvolle bakkers.

„NEE VERKOPEN BESTOND NIET”
 „Vanaf het begin, in november 1963, ging ik drie dagen in de week 

vanuit Biddinghuizen de polder in om brood te venten. Was er meer 

vraag, dan ik had aan brood, ging ik de Veluwe op. Om bij andere bak-

kers het gevraagde brood te halen, gewoon net zo lang blijven rijden tot 

ik genoeg had. Nee verkopen bestond niet, naleveren wel. Ik voelde dat 

als een grote verantwoordelijkheid. Ik was de enige waar men brood kon 

krijgen. Ook nam ik wel vlees van Klaver of artikelen van Hafkamp mee. 

Zo ging dat.” 

„Eerst waren er alleen landbouwkundige opzichters en een enkele 

boer. In het voorjaar van '64 kwamen er tachtig boerengezinnen bij. We 

betrokken brood van Zuidhof in Dronten en later van een bakker in 

Spakenburg. Op 18 november '64 waren onze winkel en bakkerij gereed, 

en konden we eindelijk zelf gaan bakken.”

„Grijs, tarwe en wit was het meest gangbaar. Gesneden brood ging 

slechts mondjesmaat over de toonbank. Nu is er veel meer variatie.” 

„Het voorzitterschap van 'Handel en Nijverheid', een voorloper van de 

OVDD, nam ik over van Cor de Waard. De uitspraak: 'Oortjes vooruit', 

gebruikte hij om ondernemers te motiveren. Van de Rijksdienst voor 

IJsselmeerpolders heb ik veel geleerd. Zoals ze bij mensen thuis gingen 

kijken. Dat heb ik later met personeel aannemen ook gedaan. Niet dat ik 

in de kasten ging kijken, maar ik merkte wel dat zo'n bezoekje bevorder-

lijk is voor het onderling vertrouwen en de arbeidsinzet.” 
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Het Spaarne 47

8253 PE  Dronten

Tel. 0321 - 38 66 44

Fax 0321 - 38 66 55

Bedrijfspresentaties • Billboards • Brochures

Digitaal drukwerk • Direct Mailings • Displays

Document management • Drukwerk • Huisstijlen

Kleurprints • Kopieën • Ontwerpservice • Posters

Rapporten • Variabel printen • Visitekaartjes

Web-to-Print • Grootformaat kleur & zwart prints

En nog veel, veel meer

Cert no. SGS-CoC-006588BJ

FSC, het keurmerk voor verantwoord bosbeheer.

FSC Producten worden op onze facturen/
offertes als zodanig aangemerkt.

© 1996 Forest Stewardship Council A.C.

Grafi sche vormgeving

Printing on Demand

Drukwerk

Variabel printen

Grootformaat kleur & zwart prints

Direct Mailings

Web-to-Print

Document Management

Afwerken en inbinden

Mailing services

Scannen en archiveren

Digitale diensten

Huisstijlbewaking

Halen en brengen

En nog veel meer
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DE MEERPAAL

Door de veelzijdigheid van de organisatie, en 

de positieve instelling van de medewerkers, 

starten veel impresariaten graag hun tour bij 

De Meerpaal. De multifunctionaliteit van het 

pand blijkt een uitkomst. Hilde Scholten: 

„Bastiaan Ragas ging tussen de repetities 

door van HELP! Ik heb mijn vrouw zwanger 

gemaakt, ook nog even naar de film in onze 

bioscoop.” En vooraf aan een voorstelling kan 

de crew binnenshuis een maaltijd nuttigen in 

het vernieuwde Grand Café Flavour. „Wij zijn 

altijd bereid om iets extra’s te doen. Service 

hebben wij hoog in het vaandel staan. Dat 

blijft me iedere keer verbazen, dat dit niet bij 

ieder theater zo is.” Meerdere grote producties 

– waaronder van Joop van den Ende (Zorro/

Next to Normal) – worden gebouwd in het 

theater. „Onze bezoekers zien als allereerste in 

Nederland een nieuwe musical of toneelstuk. 

Die kans krijgt niet iedereen,” vertelt Scholten 

enthousiast. 

Bevangen 

De theaterprogrammeur werd al vroeg besmet 

door het theatervirus. „Eigenlijk al toen ik er 

achter kwam dat Annie M.G. Schmidt meer 

schreef dan Jip en Janneke.” Op haar elfde 

mocht ze met haar moeder mee naar Madam 

van Schmidt. „Van het verhaal begreep ik niets. 

Maar ik werd wel gegrepen door die intri-

gerende, nieuwe wereld.” De fascinatie bleef. 

Scholten studeerde Theaterwetenschappen 

en werkte daarna lange tijd bij het Theater 

Instituut. Ook was zij tv-redacteur bij Paul de 

Leeuw en als auteur betrokken bij verschil-

lende boek-, cd- en dvd-uitgaven op theater-

gebied. Zo verzamelde ze het complete oeuvre 

van Wim Sonneveld. 

Proeven

Het publiek van alle genres iets laten proeven, 

dat is wat Scholten nastreeft. „Vooral cabaret is 

geliefd in Dronten. Alhoewel we merken dat 

onze bezoekers steeds meer naar onbekende, 

vernieuwende voorstellingen durven te gaan.” 

Ze laat hen graag kennismaken met artiesten 

van een verschillend statuur: „Dat zie ik als 

mijn taak. Ik bied jong talent een podium en 

programmeer ook artiesten die furore maken in 

het land.” 

Intens gelukkig 

Scholten was erg trots dat Herman van Veen 

in maart voor een uitverkochte zaal stond. 

Meestal staat hij alleen in een seriebespeling in 

het theater, maar voor De Meerpaal maakte hij 

een uitzondering. Vanwege zijn band met de 

regio als ambassadeur van Het Colombinehuis 

in Biddinghuizen. „Als iedereen op zo’n avond 

zichtbaar geniet – de zaal vol met publiek en 

de artiest op het toneel – dan ben ik intens 

gelukkig.”

Gegrepen door theater 
Het afgelopen seizoen was een succesvol try-out jaar voor De Meerpaal, maar liefst acht voorstellingen 

startten hun tour in Flevoland.
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OndernemersVereniging
De Driehoek (OVDD) 

Bestuur

Voorzitter, Herman Vermeer – herman@ovdd.nl

Vice voorzitter, Jan Willem Peters – janwillem@ovdd.nl

Secretaris, Paul Hetsen – paul@ovdd@.nl

Penningmeester, Jan van de Wiel – jan@ovdd.nl

Henk Slump – henk@ovdd.nl

Bianca Vriezekolk – bianca@ovdd.nl

Remko Bosma – remko@ovdd.nl

Peter Dekker – peter@ovdd.nl

Secretariaat

Trudy Stoker – info@ovdd.nl

Handel & Wandel
Uitgever

OndernemersVereniging De Driehoek (OVDD)

p/a Plantweg 17, 8256 SC Biddinghuizen

T. 0321 - 33 55 95  info@ovdd.nl 

Oplage: 1.500 exemplaren

Verschijning: 4 keer per jaar

Verspreiding: ondernemers gemeente Dronten

Advertentie-exploitatie: KWOOT bv

Redactie

Jan van de Wiel, Roelof Meester en Trudy Stoker namens OVDD

Huib Veldhuijsen (gemeente Dronten)

Koos in’t Hout, Martine van Daele,

Margreet Gijlers en Julius de Vries (KWOOT bv)

Redactieadres: KWOOT bv, Postbus 270, 8250 AG Dronten 

T. 0321 - 32 88 88,  info@kwoot.nu

Vormgeving

KWOOT bv, Arne Hemelrijk

Fotografie

Fotostudio Wierd

AGENDA COLOFON
DONDERDAG 3 MEI 
• Bestuursvergadering 

DONDERDAG 3 MEI 
• Businessborrel bij De Rede in Dronten

DINSDAG 22 MEI
• Algemene Ledenvergadering bij Hotel Restaurant 't Galjoen

DONDERDAG 7 JUNI
• Bestuursvergadering

DONDERDAG 7 JUNI
• Businessborrel bij Shortgolf Swifterbant

VRIJDAG 15 JUNI  
•      Voetbaltoernooi VNO/NCW-MKB bij Burg. Dekker Sportpark 

DONDERDAG 28 JUNI 
• Bedrijfsbezoek bij Van Werven

DONDERDAG 5 JULI
• Bestuursvergadering

DONDERDAG 5 JULI 
• Businessborrel bij ‘t Café Jur & Mo in Biddinghuizen

DONDERDAG 12 JULI
• Zomerfeest

d e  D r i e h o e k
o n d e r n e m e r s v e r e n i g i n g

Uitgever en redactie verklaren dat op zorgvuldige wijze en naar beste weten deze uitgave is samengesteld. Uitgever en redactie kunnen niet instaan voor de juistheid of volledig-

heid van de informatie. Uitgever en redactie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van eventuele onjuistheden in deze 

uitgave. Uitgever en redactie zijn niet verantwoordelijk voor handelingen van derden welke mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. Redactie heeft het recht om 

ingezonden materiaal zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren. 
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www.rabobankflevoland.nl

Rabobank. Een bank met ideeën.

Makkelijk betalen in Europa.
Dat is het idee.

SEPA: één Europese betaalmarkt
Europese landen en banken werken aan de invoering van één Europese betaalmarkt. De nieuwe

betaalmarkt wordt Single Euro Payments Area genoemd, ofwel SEPA. Als ondernemer gaat u dat merken

bij uw dagelijkse betalingen en ontvangsten. Ook als u alleen in eigen land zaken doet. Rabobank

ondersteunt u graag bij een goede voorbereiding op de komst van één Europese betaalmarkt. Wilt u

weten of uw bedrijf er klaar voor is? Download op www.rabobank.nl/sepa de handige checklist

‘Overstappen naar Europees betalingsverkeer’. Of maak een afspraak met een van de adviseurs van

Rabobank Flevoland. Bel (0320) 292 600.



VOLLEDIG ONDERSTEBOVEN 
VAN DE BESPAARMOGELIJKHEDEN

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.WOUDA.NL
Wouda Installatietechniek B.V.     De Noord 35     8251 GK Dronten    0321-386060


