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   Colofon
Gemeente Dronten: 
Postadres: Postbus 100, 
8250 AC Dronten.
Gemeentehuis: 
De Rede 58, 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

Er zijn op dit
moment geen
collectes.

Voor meer
informatie over
de collectes zie:

bit.ly/collecterooster-dronten

Collectes

E-mail: gemeente@dronten.nl, 

website: www.dronten.nl.

WhatsApp: (06)  51 849 073

Facebook.com/gemeentedronten

Gemeentedronten

@VolgDronten

Ondernemers, hou vol
De coronacrisis heeft grote eco-
nomische gevolgen. Het Rijk helpt 
met diverse regelingen en is als 
eerste aan zet ten aanzien van 
financiële corona-steunmaatrege-
len. Daarnaast biedt de gemeente 
vanuit haar lokale rol ook aan-
vullende maatregelen. In deze 
column loop ik ze voor u langs. 

Zo kunnen ondernemers en zzp-
ers die door de coronacrisis niet 
tijdig aan betalingsverplichtingen 
van de gemeente kunnen voldoen, 
om uitstel van betaling vragen. 
Omdat iedere ondernemer een 
eigen problematiek kent kijken
we wat er aan maatwerk
mogelijk is binnen beleid, wet- 
en regelgeving. Ook geven onze 
medewerkers uitvoering aan de 
landelijke regeling Tijdelijke
Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten. Dit is geld van de
gemeente voor als u weinig
inkomen heeft als gevolg van
de coronamaatregelen.

Daarnaast doen we onderzoek 
naar de impact van de corona-
crisis op onze lokale economie. 
Hierbij wordt in beeld gebracht 
wat beschikbaar, kansrijk en nood-
zakelijk is aan corona-steunmaat-
regelen vanuit EU, Rijk, provincie, 
regio en gemeente. Zo bieden 
we samen met Regio Zwolle een 
financieel ontwikkelfonds aan 
gericht op om- en bijscholing voor 
werknemers, werkzoekenden en 
werkgevers.

Als gemeente organiseren we 
belacties en gaan we online in 
gesprek met ondernemers. Hun 
aandachtspunten nemen we mee 

in onze contacten richting het 
Rijk. We bundelen informatie voor 
ondernemers op onze website en 
via de ondernemers-nieuwsbrief. 
Dat laatste doen we in samenwer-
king met LTO, Stichting DOES en 
OVDD.

Als de gemeente zelf aankopen 
doet geldt: wat we lokaal kunnen 
kopen, kopen we lokaal. Met 
inachtneming van het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid. Daarbij ma-
ken we gebruik van onze database 
lokale ondernemers waar elke 
ondernemer zich kan inschrijven. 
Dankzij de database heeft de ge-
meente in 2020 18,2 miljoen euro 
besteed bij lokale ondernemers.

Ik sluit af met de oproep aan 
ondernemers om bij vragen of 
knelpunten contact op te nemen 
met de gemeente. We denken mee 
en kijken wat er mogelijk is vanuit 
onze lokale rol. Ondernemers, hou 
vol! 

Irene Korting
Wethouder Economische Zaken

Door de snelheid van de
ontwikkelingen kan het zijn
dat de informatie op deze

gemeentepagina’s al
verouderd is.

Voor de meest actuele
informatie kunt u kijken op

www.dronten.nl/
coronavirus

Windplannen in Dronten

Test u mee? Vanaf deze week start de GGD 
Flevoland met het testen van alle inwo-
ners van de gemeente Dronten. We vragen 
iedereen in de gemeente Dronten van 
12 jaar en ouder, mét of zonder klachten, 
zich maximaal 3 keer te laten testen op 
het coronavirus. De pilot duurt in totaal 
6 weken. De komende weken leest u hier 
in de Flevopost verhalen van inwoners 
die meetesten voor een ander. Deze week 
vertelt Geert waarom hij meetest.

De pilot in het kort:
•  We roepen alle inwoners van 12 jaar en 

ouder van de gemeente Dronten, met 
en zonder klachten, op om zich te laten 
testen vanaf de week van 8 februari 

• Alle inwoners ontvangen vanaf de week 
van 8 februari een uitnodiging op de 
mat 

• In totaal kunnen inwoners zich 
maximaal 3 keer laten testen

• We testen met de PCR 
(polymerase chain reaction) test

• We richten 2 extra testlocaties 
(’t Dok in Dronten en De Hoeksteen 
Swifterbant) in en we breiden de 
bestaande testlocatie uit. 

• Veel gestelde vragen en de antwoorden 
daarop staan op www.dronten.nl/ 
iktestmee.

Gert Talens doet mee aan pilot
grootschalig testen
Dronten doet mee aan de pilot groot-
schalig testen. Inwoners met én zonder 
corona-gerelateerde klachten mogen 
zich vrijblijvend laten testen. ‘Het virus 
veroorzaakt veel verdriet en ellende’, zegt 
Gert Talens uit Dronten. ‘We hebben als 
mensen de taak COVID-19 zoveel mogelijk 
in te dammen. Alleen met het vergaren 

van zoveel mogelijk kennis, komt er einde 
aan deze donkere periode.’ 

Gert is zelf net een paar weken weer 100 
procent gezond verklaard. Hij worstelde 
maandenlang met de nasleep van een 
corona-infectie. Hij raakte besmet aan het 
begin van de eerste golf. Waarschijnlijk 
door een collega, die snotterend terug-
keerde van een vakantie in Spanje. ‘Daar 
dacht je toen nog niks van, er was nauwe-
lijks iets bekend.’ Gert had maandenlang 
last van pijn op de borst, benauwdheid en 
ademhalingsproblemen. Gelukkig heeft hij 
inmiddels zijn werk als docent aan Saxion 
Hogeschool in Deventer weer kunnen 
oppakken, zij het grotendeels digitaal. 

De inwoner van Dronten denkt dat het 
heel goed is dat er een pilot met groot-
schalig testen is. ‘Ook vanwege de 
logistieke uitdagingen die daarbij komen 
kijken.’ Hij hoopt bovendien dat de pilot 
inzichten biedt voor het grootschalig 
vaccineren. ‘Want het is nogal een opgave, 
om zo snel mogelijk alle Nederlanders 
te vaccineren. Dat vraagt om een strakke 
organisatie.’ 

Moeilijk
Natuurlijk hoopt Gert nog meer, dat de 
test in Dronten bijdraagt aan de snelle be-
strijding van het coronavirus. Ook hij vindt 
het moeilijk, om zijn familie en vrienden 
zo weinig te zien. ‘Mijn ouders zijn ver 
in de 80. Ik zou graag vaker naar ze toe 
gaan.’ Voor zijn beide zoons van 16 en 19 
jaar oud vindt hij de huidige situatie ook 
niet makkelijk. ‘Ik gun ze, dat ze kunnen 
ontdekken wie ze zijn. En dan met dezelfde 
vrijheid en onbevangenheid die ik had. 
Daar horen sociale contacten bij.’ 

De 53-jarige weet dat wetenschappers 
al veel langer waarschuwen voor moge-
lijke pandemieën. ‘We zijn rap bezig de 
ecosystemen te vernietigen, en daarmee 
ook onszelf. We leven met grote aantallen 
mensen op kleine oppervlaktes, en putten 
de natuur uit. Terwijl we afhankelijk zijn 
van die natuur. 
Maar dat strookt 
niet met ons 
idee dat het 
leven maakbaar 
is, en we niet 
alles zomaar 
naar onze hand 
kunnen zetten.’ 

Aan de ene kant vreest Gert, dat veel 
mensen na de coronacrisis op oude voet 
doorgaan. ‘Drie keer per jaar met het 
vliegtuig op vakantie, een kilo kip kopen 
voor een paar euro. Dat soort zaken, daar 
moeten we echt mee stoppen. We moeten 
anders omgaan met de natuurlijke bron-
nen van deze wereld, maar bijvoorbeeld 
ook met armoede. Ons individualisme 
moet plaatsmaken voor een focus op het 
belang van het collectief.’ 

Wetenschap
Aan de andere kant ziet hij, dat de wereld 
voor het eerst in lange tijd weer écht luis-
tert naar de wetenschap. ‘Wetenschappers 
verkondigen geen mening, maar doen on-
derzoek naar de feiten. Ik heb vertrouwen 
in hun capaciteiten.’ Dat wil niet zeggen, 
dat Gert geen begrip heeft voor mensen 
met twijfels of vragen over corona.
‘Zelf ben ik ook kritisch. Het is zaak jezelf 
goed te laten informeren, over alles wat
er speelt. Maar ik vind ook:
maatregelen moet je volgen. Punt.’ 

Ondanks dat Gert zelf besmet raakte met 
het virus, voelt hij mee met de mensen 
die het hardst worden getroffen door de 
maatregelen. ‘Ik heb makkelijk praten, 
mijn inkomen blijft gewoon komen. Maar 
man, wat een drama voor de horeca en 
ondernemers, die zich afvragen of hun 
bedrijf het wel redt. Dat moet je niet 
bagatelliseren.’ Hij hoopt mede voor hen, 
dat zoveel mogelijk Drontenaren meedoen 
aan #iktestmee. ‘Zodat we zoveel mogelijk 
leren over het virus, en vooral hoe we het 
kunnen terugdringen.’ 

‘Meer inzicht 
geeft ons 
onze vrijheid 
terug’ 

Gert test mee

In de gemeente Dronten zijn er twee windplannen;
Windplan Groen en Windplanblauw.

Uitwerken organisatie en bestedingskaders windfondsen
Vanaf het moment dat de nieuwe windturbines in de gemeente 
Dronten draaien, stellen de initiatiefnemers van de windparken 
(Windkoepel Groen en Windplanblauw), jaarlijks een deel van de 
opbrengst ter beschikking voor projecten in de omgeving.
De opbrengst, die gebiedsgebonden bijdrage wordt genoemd,
is bedoeld voor projecten die bijdragen aan het verbeteren van 
het de leefbaarheid, leefomgeving en het klimaat.

Inwoners en maatschappelijke organisaties denken mee 
De afspraken die de gemeente en initiatiefnemers hebben
gemaakt worden nu verder uitgewerkt. Wij vragen inwoners
daarom, om binnen de gestelde kaders, in een werkgroep mee
te denken over: 
* De organisatie die zal worden opgetuigd
*  De uitwerking van de bestedingskaders, voorwaarden 

en selectiecriteria.
De gemeente vindt het belangrijk dat de werkgroepen zo divers 
mogelijk samengesteld worden, zodat verschillende invalshoeken 
in beeld komen

Wil jij deze onderwerpen verder met ons verkennen en uitdiepen? 
Kijk dan voor meer informatie en aanmelding bij de werkgroepen 
op www.dronten.nl/duurzaam of onze advertentie in deze krant.

Met een winactie in de campagne 'Gebruik Energie Slim' van het 
Energieloket won de heer Genefaas een warmtepompdroger.
Wethouder van Amerongen overhandigde de prijs digitaal.
Wilt u uw energie ook slim gebruiken? Kijk dan op
www.energieloketflevoland.nl.



 

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 3 februari 2021 tot en met 
woensdag 10 februari 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2020-1249 05-02-2021 Kad. sectie E 1789 aan de Oogstweg te Biddinghuizen, realiseren van  

een zonnedak  
2021-0183 05-02-2021 Gerstehof 19 Biddinghuizen, legaliseren van de reeds verbrede inrit  
2021-0182 05-02-2021 Gerstehof 21 Biddinghuizen, legaliseren van de reeds verbrede inrit  
2021-0199 10-02-2021 Het Dolomiet 16 Swifterbant, plaatsen van een carport  
  
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. 
 
Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van donderdag 4 februari 2021 tot en met 
woensdag 10 februari 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier   Omschrijving *Soort 

besluit 
   Verzonden 

2020-1194 Lijzijde 116 Dronten, legaliseren van de bestaande uitweg V 09-02-2021 
2020-1209 Varelsebeek 1 Biddinghuizen, bouwen van een vrijstaande woning V 08-02-2021 
2020-1232 Kleermakersgilde 49 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van de woning 
V 10-02-2021 

2020-1309 De Sallandse Roe 23 Dronten, plaatsen van een houten schutting 
aan de achterzijde van de woning op de erfgrens 

V 10-02-2021 

2020-1334 Klaversingel 53 Biddinghuizen, aan de zijkant uitbreiden van de 
hoekwoning  

V 08-02-2021 

2020-1440 Kruidendreef 15 Dronten, bouwen van een dakopbouw op de 
garage  

G 10-02-2021 

2020-1476 Bijsselseweg 3 (21) Biddinghuizen, uitbreiden van de 
recreatiewoning 

V 08-02-2021 

2020-1498 Stobbenweg 23 Dronten, verbouwen van het bestaande 
toiletgebouw tot een coronaproof sanitairgebouw 

V 10-02-2021 

2020-1504 Varelsebeek 3 Biddinghuizen, bouwen van een vrijstaande woning  V 08-02-2021 
2021-0034 Strandgaperweg 20 Biddinghuizen, handelen in strijd met regels 

RO (tijdelijk realiseren van een bezorgservice van maaltijden voor 
de duur van een jaar omdat vanwege de corona-crisis nieuwe 
evenementen niet door mogen gaan) 

V 08-02-2021 

2021-0099 Het Spaarne 20 t/m 26 Dronten, aanleggen van twee uitritten V 09-02-2021 
2021-0116 Het Dolomiet 2 Swifterbant, realiseren van een dakserre aan de 

voorzijde van de woning  
V 10-02-2021 

2021-0141 Educalaan 3 (sporthal ’t Dok) Dronten en De Poort 17-19 
(kerkcentrum De Hoeksteen) Swifterbant, handelen in strijd met 
regels RO (voor de duur van 2 maanden tijdelijk inrichten en 
gebruiken als Covid 19 testlocatie) 

V 08-02-2021 

2021-0143 Het Noorderlicht 26 Dronten, opslaan van ladder en 
steigermateriaal onder een open afscherming in de achtertuin voor 
de duur van 4 jaar (i.v.m. het uitvoeren van schilderwerkzaam-
heden als zzp-er)  

V 04-02-2021 

* = 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.  

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

De verbouwing is bijna klaar! 

 Goed om te weten: maak vooraf een afspraak via dronten.nl 

 Vanaf 8 maart is het 
 gemeentehuis weer open.

De verbouwing is bijna klaar
De verbouwing van het gemeentehuis is
bijna klaar. Begin maart verhuizen we van 
de tijdelijke locaties terug naar De Rede 1. 
Het gemeentehuis is daarom op donderdag 
4 maart, vrijdag 5 maart en maandagoch-
tend 8 maart gesloten. 

Op 8 maart openen we de deuren van het 
verbouwde gemeentehuis. Wilt u langs-
komen voor een paspoort, vergunning of 
ander product aan De Rede 1? Maak dan 
een afspraak op www.dronten.nl.

Ook als u in het gemeentehuis wilt trouwen, 
kan dat weer.  
We begrijpen dat u nieuwsgierig bent naar 
het resultaat. We hadden u graag in grote 
getalen willen ontvangen. Helaas is dat 
door de Coronamaatregelen niet mogelijk. 
De officiële opening op 8 maart kunt u live 
volgen vanaf onze digitale kanalen Face-
book en Instagram. Ook staat daar vanaf 8 
maart een digitale rondleiding door het ge-
meentehuis voor u klaar. We hopen u later 
in het jaar alsnog ‘live’ te mogen ontmoeten 
in het gemeentehuis!

Kinderopvangtoeslagaffaire 
Vanuit de gemeente Dronten hebben 18 
ouders zich gemeld bij de Belastingdienst, 
vanwege de problemen met de kinderop-
vangtoeslag in de periode 2015-2019. Wij 
weten (nog) niet wie dit zijn. Wij kunnen 
deze ouders helpen bij de volgende on-
derwerpen: hulp bij schulden, gezondheid, 
werk of dagbesteding, gezin en wonen. 
Bent u gedupeerd door de kinderopvang-
toeslagaffaire en heeft u zich voor 1 novem-
ber 2020 gemeld bij de Belastingdienst? 
Dan heeft u in december een tegemoetko-
ming van  € 750,00 ontvangen. Dit bedrag 
wordt door ons vrijgelaten, het wordt dus 

niet verrekend met uw uitkering of toegere-
kend aan uw vermogen. 
                
Bent u gedupeerd door de
kindertoeslagaffaire?                                                                                    
Heeft u dit bedrag niet ontvangen, maar 
bent u wel gedupeerd door de kinderop-
vangtoeslagaffaire? Neem dan contact op 
met het Serviceteam gedupeerden Kinder-
opvangtoeslag van de Belastingdienst via 
telefoonnummer 0800-2358 (gratis). 
Bent u gedupeerd en heeft u hulp van de 
gemeente nodig? Bel dan naar het volgen-
de telefoonnummer: 14 0321.

Stadsdichter gezocht 
Heeft u een passie voor dichten?
Dan nodigen we u graag uit om te
solliciteren voor de eervolle opdracht als 
Stadsdichter van de gemeente Dronten
voor 2021-2022.

Woorden doen wat met mensen. Passen-
de woorden, troostende woorden, of ook 
verkeerd gekozen woorden. Het kan ons 
verdelen of dichter bij elkaar brengen.

Wij zoeken iemand die met zijn/haar woor-
den ons dichter bij elkaar kan brengen. 
Gemeente Dronten biedt graag het venster 
om door deze ogen mee te mogen kijken. 

Wij bieden u daar de oorkonde bij aan en 
een kleine beloning. Heeft u interesse? 
Stuur dan een korte motivatie en een
zelfgeschreven gedicht naar
communicatie@dronten.nl.

* Quarantaine:
U moet thuisblijven. U mag alleen naar buiten op uw eigen balkon of in uw eigen tuin. 

U mag niet naar school, werk en ook niet naar de winkel voor een boodschap of naar 

buiten om de hond uit te laten. U mag geen bezoek ontvangen.

** Isolatie:
U moet thuisblijven: u mag niet naar school, werk en ook niet naar de winkel voor een 

boodschap of naar buiten om de hond uit te laten. Ook voor de omgang met uw huis-

genoten zijn er strenge adviezen. U blijft zoveel mogelijk in een eigen kamer. U eet en 

slaapt daar, in uw eentje, als dat mogelijk is. U heeft zo weinig mogelijk contact met de 

andere mensen in huis. U zorgt voor minimaal 1,5 meter afstand als u de kamer echt uit 

moet. U mag geen bezoek ontvangen.

Hoe werkt het?

Ik test niet mee

Postitief

Ik test mee

geen klachten wel klachten

Negatief

Ik krijg een brief van de gemeente, met 

een uitnodiging om mee te doen met de 

pilot Grootschalig Testen.

Ik ontvang bericht

Ik test mee en ik bel voor een afspraak met de speciale 

afsprakenlijn - 0800 2035. Ik hoor waar en wanneer ik me kan 

laten testen. Ik neem mijn ID-kaart en afspraakbevestiging mee.

Ik test niet mee. Maar als ik klachten 

krijg laat ik me wel testen.

Ik hoef niet thuis te blijven tot de afspraak 

(tenzij ik onderdeel ben van bron-en 

contactonderzoek of Coronamelder bericht)

Ik blijf thuis in quarantaine* tot de 

uitslag, die uiterlijk 48 uur later komt.

Ik heb corona
•  Een GGD medewerker belt mij met meer informatie;

•  Ik ga in isolatie**;

•  Ik hoef niet meer te bellen voor een nieuwe testafspraak.
Ik heb geen corona
•  Ik bel met 0800 2035 om een afspraak 

te maken voor de volgende testronde.

Heeft u vragen over de pilot? Kijk dan op

Let op: krijgt u tussen de testrondes corona-gerelateerde klachten?

Wacht niet en maak dan direct een afspraak.

Afvalinzameling vanaf 22 februari 
bijna weer normaal
Sinds 10 februari heeft de afvalinzameling 
van minicontainers aan huis niet kunnen 
plaatsvinden vanwege het winterweer.
Ook deze week is dit nog lastig omdat veel 
opstelplekken nog niet sneeuwvrij zijn.
Vanaf maandag 22 februari worden de 
routes weer gereden, zoals het rooster dat 
op de AfvalWijzer staat. Een aantal routes 
worden alsnog gereden. 

In het Buitengebied wordt het restafval dat 
op woensdag 10 februari afgehaald zou 
worden, ingezameld op zaterdag 20 februari.

Ook de papierroute van vrijdag
12 februari wordt gereden op zaterdag
20 februari. 
De papierroute van 19 februari wordt wel 
gereden. Omdat er in de week van 10 
februari geen PMD is ingezameld mogen 
de losse PMD-zakken, die u waarschijnlijk 
thuis had opgeslagen, deze keer ook naast 
de minicontainers worden geplaatst op de 
opstellocaties van uw minicontainer. 

Hartelijk dank voor uw begrip voor de
situatie van de afgelopen periode.

Agenda

Agenda’s van raads- en commissievergaderingen vindt u op www.dronten.nl (Gemeenteraad)

Datum Tijd Activiteit Locatie

18-02-2021 19:30-22:30 uur Raadsvergadering De vergadering is digitaal.
   De livestream is te volgen
   op www.dronten.nl

Wilt u een coronagerelateerde melding in de
openbare ruimte doen? Bel dan tijdens werkdagen met

telefoonnummer 14 0321.



Bekendmakingen

Bekendmakingen

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.

Verkiezingen Tweede 
Kamer 2021 - Stemmen in 
een andere gemeente met 
een kiezerspas
De burgemeester van Dronten maakt bekend dat 
een kiezer bij de aanstaande verkiezing van de 
leden van de Tweede Kamer zijn stem met een 
kiezerspas kan uitbrengen in een andere gemeen-
te dan de eigen gemeente. 
Daarbij gelden de volgende voorschriften:

A. Schriftelijk verzoek

1. Het aanvraagformulier (model K 6) om met 
een kiezerspas te mogen stemmen is gratis 
verkrijgbaar op het gemeentehuis. Het kan ook 
worden aangevraagd door een e-mail te sturen 
naar verkiezingen@dronten.nl of door het te 
downloaden op de gemeente website.

2. Het verzoek moet uiterlijk op 12 maart 2021 
om 17.00 uur door de kiezer zijn ingediend. Dit 
moet bij de burgemeester van de gemeente, 
waar de kiezer op 1 februari 2021 (dag van de 
kandidaatstelling) als kiesgerechtigde is gere-
gistreerd. Een al ontvangen stempas moet bij 
het verzoek worden meegestuurd.

3. Het verzoek wordt niet goedgekeurd als de ver-
zoeker zijn stem al bij volmacht laat uitbrengen 
door een gemachtigde.

4. Bij goedkeuring van het verzoek wordt de stem-
pas omgezet in een kiezerspas. De pas wordt 
per post opgestuurd naar het bij de gemeente 
bekende adres.

B. Mondeling verzoek

1. Na ontvangst van de stempas, kan de kiezer 

ook naar het gemeentehuis komen. De stempas 
wordt dan direct omgezet in een kiezerspas. 
Voorwaarde is dat de kiezer op 1 februari 2021 
als kiesgerechtigde in de gemeente Dronten 
is geregistreerd. Er kan via de website van de 
gemeente of telefonisch een afspraak worden 
gemaakt. Dit kan tot en met 12 maart 2021.

Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, 
kan op elk stembureau in Nederland zijn stem 
uitbrengen. De kiezer kan uitsluitend met deze 
kiezerspas stemmen en krijgt geen nieuwe pas als 
deze is kwijtgeraakt.

Informatie over het aanvragen van een kiezerspas 
wordt gegeven door team Publiekszaken van de 
gemeente Dronten, bereikbaar via telefoonnum-
mer 14 0321 of e-mail verkiezingen@dronten.nl

Verkiezingen Tweede 
Kamer 2021 – stemmen 
bij volmacht
De burgemeester van Dronten maakt bekend dat 
een kiezer bij de aanstaande verkiezing van de le-
den van de Tweede Kamer, zijn stem door een an-
dere kiezer kan laten uitbrengen door bij volmacht 
te stemmen. Dit kan op twee manieren: via een 
machtigingsformulier met schriftelijke volmacht 
of met de stempas via een onderhandse volmacht. 
Daarbij gelden de volgende voorschriften:

A. Schriftelijke volmacht

1. Een verzoek om met een schriftelijke volmacht 
te stemmen kan zowel geschreven (Model L8), 
als per e-mail (Model G-1 en G-2 tezamen) 
worden ingediend.

2. Deze aanvraagformulieren zijn gratis verkrijg-
baar op het gemeentehuis.  De formulieren 
kunnen ook worden aangevraagd door een 
e-mail te sturen naar verkiezingen@dronten.
nl of door ze te downloaden op de gemeente 
website.

3. Het verzoek moet uiterlijk op 12 maart 2021 
om 17.00 uur door de kiezer worden ingediend. 
Dit moet bij de burgemeester van de gemeen-
te, waar hij op 1 februari 2021 (de dag van de 
kandidaatstelling) als kiezer is geregistreerd. 
De gemachtigde moet op 1 februari 2021 als 
kiezer zijn geregistreerd.

4. Deze wordt per post naar het bij de gemeente 
bekende adres opgestuurd. De gemachtigde 
moet de volmachtstem tegelijk met zijn eigen 
stem uitbrengen.

5. De volmachtgever kan een eenmaal verleende 
schriftelijke volmacht niet meer intrekken. 
De kiezer kan zelf niet meer deelnemen aan 
de verkiezingen. 

B. Onderhandse volmacht

1. De kiezer kan, na ontvangst van de stempas, 
zelf een andere kiesgerechtigde machtigen om 
voor hem te stemmen. Dit kan tot en met de 
dag van de stemming, door de stempas van 
tevoren aan de gemachtigde kiezer over te 
dragen.

2. Deze gemachtigde moet op 1 februari 2021 in 
dezelfde gemeente staan ingeschreven als de 
kiezer die de onderhandse volmacht geeft. De 
gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend 
tegelijk met zijn eigen stem, in zijn eigen ge-
meente uitbrengen.

3. De volmachtgever kan tot het uitbrengen van 
de stem door de gemachtigde, de onderhandse 
machtiging intrekken, door de stempas terug 
te vragen.

4. Een kiezer mag niet meer dan drie machtigin-
gen aannemen.

Informatie over het stemmen per volmacht wordt 

gegeven door team Publiekszaken van de ge-
meente Dronten, bereikbaar via telefoonnummer 
14 0321 of e-mail verkiezingen@dronten.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 van een 
gehandicaptenparkeerplaats met kentekenonder-
bord:
- 2021-0136 Het gaat om een parkeervak aan de 

Hemsink 19 in Biddinghuizen; verzonden op 
10-02-2021

Het verkeersbesluit tot het intrekken van een 
gehandicaptenparkeerplaats met kentekenonder-
bord:
- 2021-0147 Het gaat om een parkeervak aan de 

Koningshof 8 in Swifterbant; verzonden op 
10-02-2021

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 telefoon 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
administratie van het team Vergunningen,
Handhaving en Veiligheid via telefoon 14 0321.


