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1. Ingekomen is een brief d.d. 12 juli 2000 van de heer Mr. H. van Dijck, ambtelijk secretaris van het  

Nationaal Rampenfonds te Den Haag. 
In deze brief  spreekt de heer Van Dijck namens het Nationaal Rampenfonds zijn dank uit voor de 
bijdrage die  door de provincie Flevoland is overgemaakt op gironummer 777 ten behoeve van 
hulp aan slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede. 
In uw vergadering van 8 juni 2000 hebt u besloten daartoe een bedrag van f. 50.000,- beschikbaar 
te stellen. 
 
Wij stellen u voor deze brief voor kennisgeving aan te nemen 

 
2. Ingekomen is een brief van   B.A. Miedema namens de bewoners  van de Sternweg te Zeewolde  

waarin een aantal bezwaren kenbaar gemaakt wordt tegen de afsluiting van alledaagse 
verbindingen  met de rest van de gemeente Zeewolde ten gevolge van de verbreding van de 
Ganzenweg. De bewoners stellen  2 oplossingen voor  nl. het aanleggen van een tunnel onder de 
nieuw aan te leggen weg  of een brug over de weg heen. 
 
Wij stellen u voor deze brief ter afhandeling in handen van het college te stellen 

 
3. Ingekomen is een brief van M. van Dijk te Dronten met als bijlage een copie van een brief aan de  

gemeenteraad van Dronten. In deze brief wordt gereageerd op het rapport 
“Vuurwerkopslagplaatsen”  van Burgmeeester en Wethouders van de gemeente Dronten, 
voorgesteld  wordt de vuurwerkopslag in Dronten te verplaatsen naar een lokatie in de 
Kollumerwaard 
 
Wij stellen u voor deze brief voor kennisgeving aan te nemen 

 
 
4. Ingekomen is een beroepschrift op grond van de Algemene subsidieverordening Flevoland 1999 

ingediend  door de heer P.A.M. Meijknecht, directeur GGD Flevoland.  
Het beroepschrift is gericht tegen ons  besluit van 21 juni 2000, kenmerk SPV 00.007654/B inzake 
afwikkeling subsidie protocollenboek 1998. 
 
Het beroepschrift is inmiddels in handen gesteld van de Awb-adviescommissie uit uw Staten. 

 
 
5. Ingekomen is een brief van mevr. Carla Lammers-van den Waarden  waarbij de Staten en het 

provinciehuis worden bedankt voor de medewerking bij de organisatie van de plechtigheid 
in de Westerkerk te Amsterdam en de herdenking in het provinciehuis naar aanleiding van het 
overlijden van oud-CdK  Lammers 
 
Wij stellen u voor deze brief voor kennisgeving aan te nemen  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
T. van der Wal, griffier              M.J.E.M. Jager, voorzitter  


