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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

Van 7 tot en
met 14 maart
wordt er gecollecteerd
voor Jantje Beton.

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

Werkzaamheden

Aan Overloop
vinden van 22 februari tot en 
met 19 maart wegwerkzaam-
heden plaats. Het gaat hierbij 
om een herinrichting en onder-
houd van de weg.

Kijk voor meer
informatie
en alle wegwerkzaamheden
op www.dronten.nl/
wegwerkzaamheden
en op www.flevoland.nl/
werkaandeweg.

De TONK komt eraan
De coronacrisis beheerst nu 
bijna een jaar de Nederlandse 
samenleving. Ter voorkoming 
van de zogenaamde ‘3de golf’ 
zijn er verschillende beperken-
de maatregelen van kracht. De 
landelijke overheid heeft door het 
instellen van diverse regelingen 
als de TOZO, TVL en NOW voor 
enig financieel vangnet in deze 
tijden gezorgd. Ook voor sectoren 
als bijvoorbeeld het onderwijs zijn 
regelingen in voorbereiding en is 
geld beschikbaar gesteld. 

Deze maatregelen kunnen helaas 
niet voorkomen dat er veel leed 
en schade is in onze samenleving. 
Voorbeelden hiervan zijn jonge-
ren die zich in toenemende mate 
neerslachtig voelen, ouderen die 
vereenzamen en veel onderne-
mers waarbij het water tot aan de 
lippen komt.

Ik constateer ook dat inwoners 
als gevolg van de coronacrisis, te 
maken kunnen hebben met een 
onvoorzienbare en plotselinge te-
rugval in hun inkomen. Zij kunnen 
hierdoor in de problemen raken 
met de betaling van hun noodza-
kelijke kosten. Deze problemen 
kunnen niet worden opgelost door 
de bestaande sociale regelingen 
en de eerder genomen maatrege-
len uit genoemde steunpakketten. 
Deze inwoners kunnen binnenkort 
mogelijk gebruik maken van de 
TONK (Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten). 

De TONK is een tijdelijke tege-
moetkoming voor huishoudens 

die te maken hebben met een 
inkomensterugval vanwege de 
coronacrisis en daardoor de nood-
zakelijke kosten niet meer kunnen 
betalen uit het inkomen. 

Ook de gemeente Dronten bereidt 
een dergelijke regeling voor en 
gaat een tijdelijke financiële tege-
moetkoming aanbieden. De focus 
ligt waarschijnlijk  op woonkos-
ten. Rond half maart zullen we 
inwoners ruim informeren over de 
mogelijkheden van de TONK en op 
welke wijze deze door inwoners 
kan worden aangevraagd. 

Ik hoop dat we met de TONK voor 
inwoners een bijdrage kunnen 
leveren om deze zware periode 
door te komen en zicht te blijven 
houden op de periode na de 
coronacrisis! 

Peter van Bergen 
Wethouder Sociaal Domein 

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

Digitale opening gemeentehuis 
op 8 maart

Kijk voor meer tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

De deur uit?
Laat een lamp aan.
Maak het inbrekers
niet te makkelijk

De verbouwing van het gemeentehuis is zo goed als klaar. De 
laatste klusjes worden afgerond, de puntjes worden zogezegd 
op de i gezet en op 8 maart openen we de deuren op De Rede 1. 
Vanwege de terugverhuizing is het gemeentehuis op donderdag 
4 en vrijdag 5 maart gesloten. Telefonisch zijn we op donderdag-
middag 4 maart van 14.00 uur tot 17.00 uur niet bereikbaar.  

Livestream
Op maandag 8 maart om 09.00 uur gaan burgemeester Gebben 
en wethouder Siepel het verbouwde gemeentehuis openen 
en het kunstwerk in de hal onthullen. Dat alles gebeurt via een 
livestream verbinding. We hadden u natuurlijk graag op De Rede 
1 willen ontvangen. Helaas is dat door de Coronamaatregelen 
niet mogelijk. De link naar de livestream opening maken we 
bekend op onze website en social mediakanalen. Na de opening 
staat daar een digitale rondleiding door het gebouw klaar zodat u 
op die manier een kijkje kunt nemen. We hopen u later in het jaar 
alsnog ‘live’ te mogen ontmoeten in het gemeentehuis!

Wilt u binnenkort een product bij 
de gemeente aanvragen?
Gebruik altijd de officiële gemeen-
tewebsite www.dronten.nl. Maak 
geen gebruik van commerciële 
tussenpartijen, zoals mijnonline-
loket en mijnurgentie, voor het 
regelen of aanvragen van zaken. 
Wij werken niet samen met deze 
websites. Deze websites en online 
loketten vragen u om gevoelige 
persoonlijke informatie en om 
geld voor het maken van een 
afspraak. Of ze rekenen een hoog 
tarief voor een uittreksel of akte.

Heeft u een bestelling geplaatst bij 
mijnverklaring.nl, mijnurgentie.nl,
socialepremie.nl of mijnonline-
loket.nl. Dan kunt u terecht bij de 
Autoriteit Consument & Markt 
- ACM. Zij hebben deze websites 
gedwongen om te stoppen met 
het misleiden van consumenten 
en willen het graag weten als
de bedrijven zich hier niet aan 
houden. Maak een melding via
www.consuwijzer.nl



  

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 17 februari 2021 tot en met 
woensdag 24 februari 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 

Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-0222 18-02-2021 Hondsrug 96 Dronten, handelen in strijd met regels RO (huisvesten van 

arbeidsmigranten) 
2020-1487 19-02-2021 Hooiwagen 3 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van  

de woning 
2021-0224 20-02-2021 Rietweg 42 Biddinghuizen, kappen van 9 zieke essenbomen in de 

erfbeplanting (en herplanten) 
2021-0228 22-02-2021 De Schalm 31 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-0231 23-02-2021 Palingweg 12 Biddinghuizen, bouwen van een aanbouw aan de  

bestaande bewaring 
2020-1464 23-02-2021 Hanzeweg 20 Dronten, uitbreiden van de woning en plaatsen van 

dakkapellen 
2021-0238 23-02-2021 Tarwehof 26 Biddinghuizen, bouwen van een overkapping en legaliseren  

van een schutting 
 
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. 
 
 
Verlenging beslistermijn 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht heeft besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn 
van maximaal 6 weken: 
 

Dossier Omschrijving 
 

2020-1415 Bijsselseweg 3 156 Biddinghuizen, handelen in strijd met regels RO (tijdelijk bewonen 
van een recreatiewoning) 

2020-0991 Haringweg 37 Dronten, verlengen van de bewaring 
2019-0176 Erve Brooks Biddinghuizen, bouwen van 14 woningen (12 schuurwoningen en 2 

boerderijwoningen)  
2020-1514 Ketelweg 16 Dronten, uitbreiden van de woning door een uitbouw aan de woning en een 

nokverhoging aan de achterzijde 
 
Het publiceren van deze verlenging beslistermijn is informatief. U kunt geen zienswijzen, bezwaar of beroep 
indienen. 
 
Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van donderdag 18 februari 2021 tot en met 
woensdag 24 februari 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 

Dossier Omschrijving *Soort 
besluit 

Verzonden 

2020-1174 provinciale weg N711 (Dronterringweg) Dronten, aanleggen en in 
gebruik nemen van de tijdelijke inritten van de parkwegen 
Rivierduintocht en Elandtocht  

V 24-02-2021 

2020-1177 De Kaapstander 54 Dronten, vervangen van de huidige houten 
elementen/kozijnen door kunststof en ramen voorzien van hr++ 
glas t.b.v. verbeterde isolatie 

V 23-02-2021 

2020-1239 Het Dagwerk 24 Dronten, plaatsen van een dakkapel op de eerste 
etage aan de voorzijde van de schuur 

V 24-02-2021 

2020-1257 Herfst 97 Dronten, uitbreiden van de woning G 22-02-2021 
2020-1281 Tarwehof 24 Biddinghuizen, plaatsen van een carport voor de 

garage 
 18-02-2021 

2020-1312 Knooplaan 8 Dronten, bouwen van een terrasoverkapping aan de 
zijkant van de woning 

V 22-02-2021 

2020-1326 kappen van 12 bomen langs de oostzijde van de Dronterringweg 
N711 t.b.v. de aanleg van de inritten van de parkwegen 
Rendiertocht (RT) en Elandtocht (ET) van Windplan Blauw op de 
percelen kad. sectie B 4451, 2334 en 1348 Dronten  

V 24-02-2021 

2020-1342 aanleggen van een (tijdelijke) in- en uitrit als aansluiting van de 
parkweg Rivierduintocht aan de noord- en zuidzijde op de 
Swifterringweg (N720) op de percelen kad. sectie H 520, 871 en 
1110 Dronten (onderdeel van Windplan Blauw)  

V 23-02-2021 

2020-1344 aanleggen van de (tijdelijke) in-/uitritten als aansluiting van de 
parkwegen Klokbekertocht en Rivierduintocht (VT- en RTlijnen) op 
de Visvijverweg op de percelen kad. sectie H 976, 1122, 1142, 
767, 654 en 1119 Dronten (onderdeel van Windplan Blauw) 

V 23-02-2021 

2020-1346 aanleggen en in gebruik nemen van de parkwegen Klokbekertocht 
en Rivierduintocht (VT- en RD-lijnen) onder HS-lijnen (nabij de 
Visvijverweg) op de percelen kad. sectie H 1122, 767, 654 en 1119 
Dronten (onderdeel van Windplan Blauw)  

V 23-02-2021 

2020-1350 Drontermeerdijk 4 Dronten, herinrichten van het Prorail-terrein 
rondom het dienstengebouw (t.h.v. de Drontermeertunnel) 
vanwege het project versterking Drontermeerdijk, alsmede het 
verleggen van de brandblusleiding en het aanleggen van een 
nieuwe pompinstallatie 

V 23-02-2021 

2020-1495 Wijnvat 2 Dronten, wijzigen van de garagepui (vervangen van de 
hardhouten garagedeuren door tuindeuren met glas) 

V 22-02-2021 

2020-1505 Staverdense Beek 2 Biddinghuizen, bouwen van een vrijstaande 
woning  

V 18-02-2021 

2021-0098 Tarpanweg 6 Swifterbant, verharden van de uitrit V 18-02-2021 
2020-1467 Rietweg 30 Biddinghuizen, bouwen van een vrijstaande woning  V 24-02-2021 

  
* = 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)

Bekendmakingen

Voorbereidingsbesluit 
bestemmingsplan voor 
recreatieparken in de 
gemeente Dronten
Het college van burgemeester en wethouders 
maakt bekend dat de gemeenteraad een bestem-
mingsplan (paraplubestemmingsplan) voorbe-
reidt dat ziet op een verbod op het niet-recreatief 
gebruiken van recreatieverblijven (= recreatie-
woningen, stacaravans en (plaatsgebonden) 
kampeermiddelen).

Ter voorbereiding van het bestemmingsplan heeft 
de gemeenteraad van Dronten op 18 februari 
2021 besloten om een voorbereidingsbesluit 
overeenkomstig artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) in verband met dit bestemmings-
plan te nemen. Het voorbereidingsbesluit houdt 
in dat het vanaf het moment van inwerkingtreding 
daarvan niet meer is toegestaan om recreatiever-
blijven in gebruik te nemen voor niet-recreatieve 
bewoning of de bestaande niet-recreatieve bewo-
ning naar aard en omvang te vergroten.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op
4 maart 2021.

Het voorbereidingsbesluit en de daarbij behoren-
de verbeelding liggen met ingang van 4 maart 
2021 tot en met 14 april 2021 voor een ieder ter 
inzage in het gemeentehuis aan De Rede 58 te 
Dronten.

Het voorbereidingsbesluit en de verbeelding zijn 
ook te raadplegen op:
• www.dronten.nl;
• www.ruimtelijkeplannen.nl

Om de verspreiding van het coronavirus tegen 
te gaan, vragen wij u om het raadplegen van de 
documenten zo veel mogelijk digitaal te doen.
Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen mo-
gelijkheid van bezwaar of beroep open.

Terinzagelegging vastge-
stelde besluiten Partiële 
herziening Dormio resort 
Veluwemeer (8031)
Het college van Dronten maakt bekend dat er 
voor het plan bestemmingsplan Partiële herzie-
ning Dormio resort Veluwemeer (8031) besluiten 
ter inzage liggen.
Dit plan ligt in het gebied Ellerveld nabij het 
walibiterrein en gaat onderdeel uitmaken van 
bestemmingsplan Ellerveld (8030). De partiële 
herziening voorziet in wijzigingen in de bouwre-
gels en de plankaart. Er wordt geen functieveran-
dering mogelijk gemaakt.

De volgende (ongewijzigd) vastgestelde besluiten 
liggen ter inzage;
1. vastgesteld (bestemmingsplan “ Partiële 

herziening Dormio resort Veluwemeer (8031) “ 
op grond van de Wet ruimtelijke ordening;

2. vastgestelde beeldkwaliteitsplan.
U kunt de betreffende stukken inzien van 4 maart 
2021 tot en met 15 april 2021 bij de publieksbalie 
van het gemeentehuis op afspraak. De stukken 
zijn ook beschikbaar op www.dronten.nl. Het 
bestemmingsplan is ook beschikbaar op
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmings-
plannen?planidn=NL.IMRO.0303.8031-VA01

Beroepschrift/voorlopige voorziening
Tijdens de beroepstermijn die ingaat na de eerste 
dag van de terinzagelegging kunt u binnen 6 
weken een schriftelijk beroepschrift indienen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag), 
wanneer u belanghebbende bent en:
• tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebt 

ingediend;
• aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent 

geweest tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad 
in te dienen;

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via 
https://digitaalloket.raadvanstate.nl/.Voor het digi-
taal verzenden moet u beschikken over DigiD.
Tegen de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan 
staat geen beroepsmogelijkheid open.
Het besluit van de gemeenteraad van Dronten 
treedt in werking na het aflopen van de beroep-
stermijn. Ook kunt u tijdens de beroepstermijn 
een verzoek om een voorlopige voorziening 
richten aan de Voorzitter van genoemde Afdeling. 
Het besluit treedt dan niet in werking voordat op 
dat verzoek is beslist.

Ontheffing verbranden 
snoeihout
Periode 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2025.
De volgende ontheffingen zijn verleend en 
verzonden aan:
- Abbertweg 5 Dronten, verzonden op 24-2-2021
- Garnaalweg 3 Dronten, verzonden op 24-02-2021 

U kunt de desbetreffende stukken gedurende 6 
weken na verzenddatum van de ontheffing inzien. 
U kunt daarvoor een afspraak maken via de web-
site www.dronten.nl of telefoonnummer 14 0321.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn 
van 6 weken na de dag van verzending van de 
beschikking 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 belangheb-
bende de inwerkingtreding van de beschikking wil 
voorkomen, dient ook een verzoek om voorlopige 
voorziening te worden ingediend bij de voorzie-
ningenrechter 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 voor-
lopige 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. 

Openbare bekendmaking
Subsidieregeling coronasteun amateurkunst
Burgemeester en wethouders van Dronten maken 
bekend dat zij op 1 februari 2021 de Subsidierege-
ling coronasteun amateurkunst hebben vastge-
steld. Deze subsidieregeling bevat nadere regels 
over het aanvragen en verlenen van een subsidie 
aan amateurkunstverenigingen in de gemeente 
Dronten die te maken hebben met een financieel 
tekort als gevolg van coronamaatregelen.
De cultuursector is belangrijk voor onze inwoners. 
Belangrijk voor participatie aan de samenleving, 
vrijetijdsbesteding, een leven lang leren en ple-
zier. De coronapandemie heeft de cultuursector 
hard geraakt. Ook de amateurkunstverenigingen 
worstelen met de gevolgen van de coronamaatre-
gelen. Er zijn onvoorziene uitgaven en vermin-
derde inkomsten. Het college wil de amateur-
kunstverenigingen in de gemeente ondersteuning 
met een eenmalige subsidie. De hoogte van de 
subsidie is maximaal € 2.000.
De Subsidieregeling coronasteun amateur-
kunst wordt gepubliceerd op de website van de 
gemeente, zie www.dronten.nl bij het onderwerp 
‘subsidie’ en op de website
www.officielebekendmakingen.nl. 

Het aanvraagformulier voor het aanvragen van 
de subsidie is te vinden op de website van de 
gemeente, www.dronten.nl bij het onderwerp 
‘subsidie’.

Houtopstanden kappen 
zonder kapvergunning
Per 1 april 2009 is door de raad besloten het 
kappen van gemeentelijke houtopstanden vrij 
te stellen van de kapvergunningplicht. Concreet 
betekent dit dat er voor het kappen van gemeen-
telijke houtopstanden geen kapvergunning meer 
hoeft te worden aangevraagd. Voorgenomen kap 
van gemeentelijke houtopstanden wordt wel be-
oordeeld volgens een vastgesteld afwegingskader 
en getoetst aan de gemeentelijke beleidsplannen. 
Hieronder zijn gemeentelijke houtopstanden ge-
publiceerd waarvan besloten is om deze bomen 
in het eerste kwartaal van 2021 te kappen. De 
betreffende stukken zijn tijdens de openingstijden 
in te zien bij team Groentechnisch Beheer aan De 
Reest 3-5 in Dronten.
- Tegenover De Fazant 27 te Dronten worden 

2 platanen gekapt.
- Voor De Reiger 14-16 te Dronten wordt 1 valse 

Christusdoorn gekapt.
- Naast De Reiger 1 te Dronten wordt 1 es 

gekapt. Tegenover Het Rijpaard 35-43 te 
Dronten worden 4 sierkersen gekapt.

- In het Zonnebloempad 3 - 43 in Swifterbant 
worden 12 stuks sierappel gekapt.

- Naast de ingang van Swift 64 voetbal te 
Swifterbant wordt 1 esdoorn gekapt. 

Agenda
Datum Tijd Activiteit Locatie

04-03-2021 15:00-15:30 uur Hoorzitting commissie De vergadering is digitaal.
  bezwaarschriften kamer De livestream is te volgen
  Algemene zaken: op www.dronten.nl
  Last onder dwangsom
  op het perceel
  De Oude IJssel 8A
  te Dronten 

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

Kavels te koop
Per 3 februari 2021 zijn er vier nieuwe particuliere 
kavels in De Graafschap in verkoop gebracht.
De prijzen zijn als volgt: € 220,- per m2, excl. BTW
(€ 266,20 incl BTW).  Één kavel van 465 m2

en drie kavels van 550 m2. 
Heeft u interesse? Dan vindt u de informatie-
brochure op www.wonenindegraafschap.nl.
De inschrijving sluit op 31 maart 2021.



Digitale informatiebijeenkomst Website
Op donderdag 15 maart a.s. om 19.30 uur 
is er een bijeenkomst. Deze bijeenkomst is 
het vervolg van de presentatie die we op 10 
december 2020 hebben gegeven. Tijdens 
die bijeenkomst presenteerden we de eer-
ste modellen voor de herinrichting van de 
Biddingweg, Bisonweg en bedrijventerrein 
Spelwijk. Deze modellen zijn nog steeds 
in te zien via deze website. In een prettige 
sfeer werden op 10 december al diverse 
reacties op de modellen gegeven. Ook in de 
periode na de eerste presentatie zijn er nog 
vele nuttige reacties binnengekomen. 

Op 15 maart a.s. willen we u laten zien wat 
we met alle reacties hebben gedaan en 
op welke wijze dit in het concept ontwerp 
is verwerkt. Wensen die we niet hebben 
kunnen inpassen zullen we ook zo veel als 
mogelijk benoemen en aangeven waarom 
deze wensen niet zijn gehonoreerd. We 
presenteren het ontwerp en geven u uitge-

breid de gelegenheid te reageren tijdens de 
avond en daarna via de website.  

Vanwege de coronamaatregelen vindt 
de bijeenkomst wederom digitaal plaats 
met behulp van het programma Microsoft 
Teams. U hoeft daarvoor geen speciale 
software de kopen. Na uw aanmelding ont-
vangt u een link om digitaal deel te nemen, 
vergezeld van een gebruiksaanwijzing voor 
het programma. We ontvangen uw aanmel-
ding graag uiterlijk 12 maart 2021 op het 
e-mailadres peter.wubs@arcadis.com 

Programma (globaal):

• Start bijeenkomst om 19.30 uur exact
• Presentatie ontwerp totaalbeeld 
• Vragen beantwoorden over totaalontwerp
• Afsluiting rond 21.00 uur

Wij kijken uit naar uw (digitale) komst!

Vanaf 1 maart ook testen zonder afspraak 
in pilot Grootschalig Testen
De pilot Grootschalig Testen in onze ge-
meente is nu al drie weken aan de gang. 
Wij zijn blij om te zien hoeveel mensen zich 
al hebben laten testen. Heeft u zich al laten 
testen? Hartelijk dank daarvoor! Heeft u nog 
geen kans gezien om een afspraak te ma-
ken? Maak vandaag nog een testafspraak! 
Vanaf 1 maart kunt u zonder afspraak 
binnenlopen op een van de testlocaties in 
de gemeente Dronten. om u te laten testen. 
Neem wel uw burgerservicenummer mee. 
U kunt ook nog gewoon telefonisch een 
afspraak maken via 0800 2035. Houd uw 
burgerservicenummer bij de hand en vertel 
de call agent dat u belt om deel te nemen 
aan de pilot Grootschalig Testen in Dronten. 

U kunt een afspraak maken voor uzelf maar 
ook voor het hele gezin. Zij moeten wel aan-
wezig zijn als de afspraak wordt gemaakt 
om zelf toestemming te geven. Door met el-
kaar deel te nemen aan de pilot kunnen wij 
elkaar én de rest van Nederland helpen om 
corona er zo snel mogelijk onder te krijgen 
en terug te gaan naar ons norma le leven.



Tweede Kamerverkiezing 
Op woensdag 17 maart 2021 vindt de 
Tweede Kamerverkiezing plaats. Vanwege 
het coronavirus zijn er extra maatregelen 
getroffen om ervoor te zorgen dat deze 
Tweede Kamerverkiezing zo goed en veilig 
mogelijk verloopt.

Doe de gezondheidscheck voordat u naar 
het stemlokaal gaat
U kunt op de verkiezingsdag net als altijd 
stemmen in een stemlokaal. In het stem-
lokaal gelden maatregelen om de kans op 
besmetting met het coronavirus zo klein 
mogelijk te houden. Dit jaar moet u op 
de dag dat u gaat stemmen wel vooraf 
een gezondheidscheck doen. Deze check 
bestaat uit enkele vragen over het corona-
virus. U ontvangt de gezondheidscheck bij 
uw stempas.

Als u alle vragen met ‘nee’ kunt beant-
woorden, mag u naar het stemlokaal. 
Als u een van die vragen met ‘ja’ moet 
beantwoorden, dan wordt u gevraagd om 
niet te gaan stemmen in het stemlokaal. 
U kunt via de achterkant van uw stempas 
iemand machtigen om uw stem uit te 
brengen.

Stemmen met een brief
We hebben bij deze verkiezingen voor 

het eerst een briefstembureau. Bent u 
70 jaar of ouder? Dan kunt u uw stem per 
brief uitbrengen. U krijgt hiervoor een 
briefstembiljet per post. U kunt uw stem 
invullen en met de post terug sturen. Of u 
geeft het briefstembiljet af in het gemeen-
tehuis. Dit kan van 10 t/m 16 maart tussen 
9.00 en 17.00 uur en op 17 maart tussen 
7.30 uur tot 21.00 uur.

Vervroegd stemmen in drie stembureaus
Op maandag 15 maart en dinsdag 16 
maart zijn van 7.30 uur tot 21.00 uur drie 
stembureaus in de gemeente Dronten 
open. Kiezers die tot een coronarisico-
groep horen kunnen op deze dagen hun 
stem uitbrengen in:
• Dorpshuis Het Koetshuis, Baan 33, 

Biddinghuizen
• Sportzaal De Beurs, Beursplein 4, 

Dronten
• Dorpshuis De Steiger, De Heraldiek 2, 

Swifterbant  
 
Stembureaus 17 maart 
Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer 
2021 kunt u op woensdag 17 maart van 
7.30 uur tot 21.00 uur op de volgende 
stemlocaties stemmen.
• De Meerpaal, De Rede 80, Dronten. 

Hier zijn twee stembureaus. 

• Kantine Sportvereniging Reaal, 
Muntmeesterdreef 2, Dronten.

• Sportzaal De Beurs, Beursplein 4, 
Dronten. Hier zijn drie stembureaus.

• Remise brandweerkazerne, 
Installatieweg 36, Dronten

• Kerkcentrum De Ark, De Oost 54, 
Dronten

• Ontmoetingskerk, De Ketting 20, 
Dronten

• Sportzaal De Landing, Lancasterdreef 
63, Dronten. Hier zijn twee stembureaus

• Clubhuis Golfresidentie, Golfresidentie 
129, Dronten

• Sportzaal De Stal, De Barrage 6, 
Dronten. Hier zijn twee stembureaus

• Dorpscentrum Het Koetshuis, 
Baan 33, Biddinghuizen. Hier zijn twee 
stembureaus

• Mimar Sinan Moskee, Klaversingel 93, 
Biddinghuizen

• Dorpshuis De Steiger, 
De Heraldiek 2, Swifterbant. 
Hier zijn twee stembureaus.

• Kerkcentrum De Hoeksteen, 
De Poort 19, Swifterbant. 

Stempas
De stempassen zijn inmiddels verstuurd 
aan alle kiesgerechtigden in de gemeente 
Dronten. Heeft u geen stempas ontvangen 

of bent u uw stempas kwijt geraakt? U 
kunt een vervangende stempas aanvra-
gen bij de gemeente. Maak hiervoor een 
afspraak via www.dronten.nl.

Stemmen tellen
Op 17 maart gaan we alle stemmen tellen. 
Dit is openbaar, als kiezer mag u na het 
sluiten van de stembussen in de stembu-
reaus blijven en kijken hoe het tellen gaat. 
Uiteraard is het wel belangrijk dat de tel-
lers de ruimte krijgen om te kunnen tellen 
en dat u zich aan de coronamaatregelen 
zoals voldoende afstand houden. Als alle 
stemmen geteld zijn, vertelt de voorzitter 
wat de uitslag is. Bent u het ergens niet 
mee eens -bijvoorbeeld met de beoor-
deling van de stembiljetten- dan kunt u 
bezwaar maken. Dat bezwaar leggen we 
dan vast in een verslag van het stemmen 
tellen: het proces-verbaal.
Voor meer informatie over het tellen van 
de stemmen kijkt u op www.dronten.nl 
of belt u met onze medewerkers van het 
Klant Contact Centrum op 14 0321. 


