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Missie

Onze missie is samen met overheden, instituties, bedrijven en inwoners het Wisentbos en het
Lage Vaart bos te ontwikkelen tot één bos waarin de functies recreatie, sport, natuureducatie
en natuurbeleving in hun onderlinge samenhang optimaal zijn georganiseerd. De behoeften
van gebruikers zijn daarbij leidend. Het potentieel van het gebied wordt maximaal benut en is
een belangrijke basisvoorziening voor Drontenaren die daarbij gedeeld eigenaarschap
ervaren.

Visie

Dronten is een groot dorp dat zich de komend jaren kwantitatief en kwalitatief sterk zal
ontwikkelen. De samenvoeging van het Wisentbos en het Lage Vaart bos leidt tot een bij de
schaal van de groeiende gemeente passende groene voorziening die de aantrekkelijkheid van
de gemeente voor wonen, recreëren, sporten, beleven en leren versterkt. Het is onze ambitie
om door het verder ontwikkelen en realiseren van voorzieningen, het stimuleren van
biodiversiteit, het uitdragen van de waarden en mogelijkheden van het bos en het daarbij
betrekken van bewoners, bij te dragen aan verhoging van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van
de woon- en leefomgeving van de gemeente Dronten. Onze visie krijgt concreet vorm en
inhoud in een aantal kerndoelen.
De kerndoelstellingen voor de komend jaren zijn het realiseren van:
1. een brug over de Lage Vaart die de twee bospercelen aan elkaar verbindt;
2. de versterking van de natuureducatieve functies en verhogen van het gebruik
daarvan;
3. de uitbreiding van de mogelijkheden voor recreatie en sport;
4. het versterken van de biodiversiteit;
5. het verbeteren van de kwaliteit van het water in de bosvijvers;
6. het op structurele basis bijdragen aan het beheer van het bos;
7. duidelijkheid over de haalbaarheid van een bostheater;
8. een grotere betrokkenheid van bewoners bij de ontwikkelings- en beheeractiviteiten in
het bos;
9. een sterkere politieke en maatschappelijke legitimatie van onze stichting

Strategie

Het is onze maatschappelijke opdracht om belangen van alle bij het bos betrokken en
belanghebbende partijen te verbinden en spannen ons extra in om de stem van bewoners bij
initiatieven, activiteiten en beslissingen een volwaardige plek te geven. Cocreatie is hierbij het
sleutelwoord en de sleutelpositie die we innemen is die van verbinder. We hebben zelf ideeën
en nemen initiatieven om invulling te geven aan onze missie en visie maar vergroten onze
slagkracht door de bewoners van Dronten meer te betrekken bij de activiteiten van de
stichting, de samenwerking met andere partijen te versterken door win-win situaties te creëren
en fondsen te verwerven voor de onderscheiden incidentele en structurele activiteiten. We
werken met een aan de kerndoelstellingen gekoppelde agenda en realiseren de
randvoorwaarden om deze agenda te kunnen uitvoeren.
Per doelstelling is duidelijk welke externe partijen we nodig hebben, welke aanpak we willen
volgen, binnen wat voor termijn en hoe we onze bestuurlijke verantwoordelijkheid en
betrokkenheid vormgeven.
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Het bestuur bestaat uit zeven personen. De bestuursleden verrichten hun bestuurlijke
werkzaamheden zonder vergoeding. In het bestuur is een taakverdeling aangebracht.
Op 1 januari 2022 bestaat het bestuur uit:
-Stefan Sterkenburg, voorzitter
-Marlies Zwanenburg, secretaris
-Dirk van Ommen, penningmeester
-Jaap Ree, portefeuille publieksactiviteiten
-Hidde Leijenaar, portefeuille recreatie en sport
-Ingeborg Westerdijk, portefeuille beheer en biodiversiteit
-Rhianna Gralike, portefeuille public relations en communicatie
Voor de uitvoering van de deelactiviteiten zijn op structurele en of incidentele basis
vrijwilligers actief.

Middelen

De stichting verwerft haar middelen uit structurele en aan activiteiten gerelateerde
incidentele subsidies van overheden en fondsen. Daarnaast ontvangt de stichting
donaties van particulieren en bedrijven. De financiële jaarstukken zijn in te zien op de
website van de stichting.

2

