
Ondernemersvereniging De Driehoek 

Ganzerik 13 

8255 KD Swifterbant 

T 06 82 69 59 70 

info@ovdd.nl 

www.ovdd.nl 

 

KvK 40060364 

BTW nr NL 800721500B01 

IBAN NL 59 ABNA 0471 2881 60 

Samenwerken biedt meer kansen 

 

Gemeente Dronten 

T.a.v. de Raadscommissie 

Postbus 100 

8251 AC Dronten 

 

 

Dronten, 16 maart 2017 
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Geachte Raadscommissie, 

 

 

Helaas is OVDD niet in de gelegenheid persoonlijk in te spreken in de Raadscommissie op 

16 maart 2017. Daarom hebben wij bijgaande reactie opgesteld. Wij vragen de griffier deze 

reactie naar u door te zetten. 

 

Op donderdag 9 februari heeft Mark Hetsen, bestuurslid OVDD, al zijn enthousiasme geuit 

namens het bestuur, in de raadsbijeenkomst over de Sociaal Economische Visie tot 2020. 

Met deze brief onderschrijven wij dat OVDD van mening is dat Dronten een agrarische 

gemeente is met een moderne innovatieve landbouwsector. Daarnaast vinden wij het 

belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de staal 

sector, de dienstverlenende en recreatieve sector. In deze sectoren zit een serieuze 

werkgelegenheid die voor de gemeente Dronten van groot belang is.  

 

De kracht om de plannen waar te maken zit in draagvlak en flexibiliteit. Met de huidige 

manier van samenwerken, waar OVDD enthousiast over is, kan de ingezette lijn worden 

doorgezet.  

 

Het accent op Agrofood en de Vrijetijdseconomie in de Sociaal Economische Visie tot 2020 

ziet OVDD dan ook als een prima focus om Gemeente Dronten mee op de kaart te zetten. 

Daarbij ook rekening houdend met de andere sectoren in de gemeente Dronten.  

OVDD behartigt de collectieve belangen van alle ondernemers uit de gemeente Dronten om 

een bijdrage te leveren aan een goed ondernemersklimaat. 

 

Een prezi met een samenvatting van de standpunten van OVDD is te vinden op www.ovdd.nl 

onder het algemene nieuws van 15 februari 2017. 
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Mocht de Raadscommissie nog vragen hebben naar aanleiding van deze verklaring en de 

prezi op de website van OVDD, dan zijn wij natuurlijk bereid deze te beantwoorden. U kunt 

contact met ons opnemen via het secretariaat: bellen kan via 06 82 69 59 70, een mail 

sturen kan naar info@ovdd.nl. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Namens het bestuur van OVDD, 

 

Hester Vroegop-Stiksma 

Voorzitter 
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