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   Colofon
Gemeente Dronten: 
Postadres: Postbus 100, 
8250 AC Dronten.
Gemeentehuis: 
De Rede 1, 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
Van 14 tot en met 20 maart wordt 
er gecollecteerd voor Amnesty 
International

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

Er wordt aan
de N309 Elburgerweg gewerkt 
van 22 februari tot en met 24 
april. Er is groot onderhoud 
aan de Elburgerbrug. 

Aan Overloop vinden van 22 
februari tot en met 19 maart 
wegwerkzaamheden plaats. 
Het gaat hierbij om een herin-
richting en onderhoud van de 
weg.

Van 1 maart tot en met 21 mei 
wordt er gewerkt aan De Zuid. 
Het betreft het gedeelte van 
De Zuid vanaf de Venusweg tot 
en met het kruispunt van De 
Boeg. De weg is dicht in beide 
richtingen.

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

Huis van de Gemeente Dronten
Deze week is het vernieuwde ge-
meentehuis in gebruik genomen. 
Elders in deze krant leest u daar 
meer over en op de website van 
de gemeente kunt u zien hoe mooi 
het is geworden. Ik hoop van 
harte dat we binnenkort toch ook 
een open dag kunnen organiseren 
om u het resultaat van de ver-
bouwing te laten zien. Misschien 
heeft u vanaf het Meerpaalplein 
ook al gezien dat het gebouw een 
nieuwe naam gekregen: Huis van 
de gemeente Dronten.
 
Met de keuze voor een nieuwe 
naam wordt nog beter zichtbaar 
dat het gebouw voor- en van 
alle inwoners van de gemeente 
Dronten is. Het pand is immers 
niet alleen een werkplek voor onze 
medewerkers, maar vooral ook 
een locatie voor tal van activitei-
ten. In de eerste plaats denk ik 
dan aan het gebouw als hart van 
onze lokale democratie; het is een 
plek voor (maatschappelijk) debat 
en de gemeenteraad neemt hier in 
het openbaar besluiten. Daar waar 
wij met inwoners in gesprek gaan 
komen we graag naar u toe, maar 
nog steeds vinden veel ontmoe-
tingen tussen inwoners en ‘de 
overheid’ plaats in het gemeen-
tehuis. Om aan het debat deel te 
nemen en uw stem te laten horen 
is het gebouw daarom uitnodi-
gend en transparant.
 
Daarnaast zijn er natuurlijk ook 
belangrijke (levens)gebeurtenis-
sen die zich in het gemeentehuis 

voltrekken, zoals het sluiten van 
een huwelijk of registreren van 
een partnerschap, het verkrijgen 
van de Nederlandse nationaliteit 
of de uitreiking van Koninklijke 
onderscheidingen. Bij geboor-
te en overlijden moet er in het 
gemeentehuis aangifte worden 
gedaan en u kunt er terecht voor 
het aanvragen van bijvoorbeeld 
inkomensondersteuning of identi-
teitsbewijs.
 
De naam op de gevel is natuurlijk 
slechts een symbool, maar ik ben 
er van overtuigd dat we met de 
renovatie er echt in geslaagd zijn 
om het gebouw nog meer een 
‘Huis van de gemeente Dronten’ 
te maken. U bent er welkom en 
wij kijken er naar uit om u in uw 
gemeentehuis te ontmoeten!

Roelof Siepel
Wethouder

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

Verbouwing gemeentehuis
is klaar!
‘Veertien maanden geleden deed ik de deuren van dit gemeen-
tehuis op slot en met veel plezier open ik ze weer vandaag’. Met 
deze woorden verrichtte burgemeester Jean Paul Gebben op 8 
maart de opening van het verbouwde gemeentehuis. De opening 
was te volgen via een livestream verbinding omdat er vanwege 
de coronamaatregelen geen publiek bij mocht zijn. 

Behalve de opening was er nog een bijzonder moment: de onthul-
ling van het kunstwerk in de hal. Wethouder Roelof Siepel deed 
dat samen met kunstenares Iris Hagel. Haar kunstwerk is gemaakt 
van gerecycled materiaal en staat symbool voor verleden en toe-
komst van de gemeente Dronten. 
 
Voorlopig kunnen we helaas nog geen open huis houden. Als u 
alvast een kijkje wilt nemen, bekijk dan de digitale rondleiding 
door het gebouw die op de website staat. 

En heeft u paspoort, vergunning of ander product nodig? Natuur-
lijk bent u welkom. Maak van te voren een afspraak op dronten.nl. 

Het gemeentehuis is klaar!

 Benieuwd naar het resultaat? Op dronten.nl staat 
 een digitale rondleiding.

 Sinds 8 maart kunt weer terecht op De Rede 1.  
 Maak een afspraak op dronten.nl. 

Heeft u zich al laten testen?
Hartelijk dank daarvoor!
Heeft u nog geen kans gezien om 
een afspraak te maken? Maak van-
daag nog een testafspraak! Vanaf 
1 maart kunt u zonder afspraak 
binnenlopen op een van de test-
locaties 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 burgerservicenum-
mer 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 aanwezig 
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 normale leven.
 
Wat zijn de openingstijden van de 
testlocaties?
De locaties zijn zeven dagen per 
week geopend:
9.00-12.00 uur
12.45-17.30 uur
18.15-20.00 uur
 
Let op! ’t Dok is van 09.00 tot 
20.00 uur geopend.
Wat zijn de adressen van de
testlocaties?

Coronateststraat Dronten
Nijverheidsweg 7
Dronten
 
't Dok Dronten
Educalaan 3
Dronten
 
De Hoeksteen
De Poort 17-19
Swifterbant

Vanaf 1 maart ook testen zonder af-
spraak in pilot Grootschalig Testen



  

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 24 februari 2021 tot en met 
woensdag 3 maart 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-0243 24-02-2021 Langstraat 51 Dronten, verbreden van de uitrit 
2021-0248 26-02-2021 De Zaaiviool 22 Biddinghuizen, vervangen van de schutting 
2021-0249 26-02-2021 Roodbeenweg 3 Dronten, bouwen van een overdekte uitloop tussen twee 

stallen 
2021-0252 26-02-2021 Rietweg 38 Biddinghuizen, gewijzigd bouwen van een bewaring (ivm 

gewijzigde brandcompartimentering)  
2021-0251 26-02-2021 Drontermeerdijk 13 Dronten, wijzigen van de entree van strandpaviljoen  

At Sea 
2021-0255 01-03-2021 Pimpernel 12 Dronten, bouwen van een aanbouw aan de woning 
2021-0263 02-03-2021 Philipsdaalder 49 Dronten, plaatsen van airco units op het dak van een 

appartementengebouw 
2021-0271 03-03-2021 Ellerweg 22 Biddinghuizen, verleggen van een bestaande inrit op het 

perceel Kad. sectie D 1830 naast Ellerweg 22 
  
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 
2021-0006 Ketelweg 16 Dronten, handelen in strijd met regels RO (huisvesten tijdelijke 

werknemers) en wijzigen van een bouwwerk  
2020-1484 Fazantendreef 17 Dronten, bouwen van een loods en kantoor en aanpassen van het 

bestaande pand 
2020-0777 Wisentweg 19 Dronten, bouwen van een bedrijfsruimte (opslag/bewaarplaats agrarische 

producten) en het aanleggen van een extra uitrit  
 
Het publiceren van deze verlenging beslistermijn is informatief. U kunt geen zienswijzen, bezwaar of beroep 
indienen. 
 
Voorgenomen besluiten / beschikkingen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het voornemens is omgevingsvergunning te verlenen voor het 
volgende: 
 
Dossier Omschrijving 
2020-0104 De Terminator 6 Dronten, bouwen van een vrijstaande woning en het aanleggen van een 

uitrit 
   
Inzage 
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 11 maart 2021 gedurende zes 
weken ter inzage. Wilt u deze inzien dan kunt u daarvoor een afspraak inplannen via de website 
www.dronten.nl.  
 
Zienswijzen 
Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht bij ons college, 
t.a.v. team Vergunningen, Handhaving en Veiligheid onder vermelding van dossiernummer. 
 
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook 
een zienswijze is ingebracht tegen het voorgenomen besluit en men belanghebbende is. 
 
Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van donderdag 25 februari 2021 tot en met 
woensdag 3 maart 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier   Omschrijving *Soort 

besluit 
   Verzonden 

2020-1281 RECTIFICATIE: Tarwehof 24 Biddinghuizen, plaatsen van een 
carport voor de garage (in de publicatie van vorige week stond het 
soort besluit VV niet vermeld)  

VV 18-02-2021 

2020-1136 Wijnkopersgilde 24 Dronten, plaatsen van een erfafscheiding G 25-02-2021 
2020-1188 aanleggen van kabels, parkwegen en kraan opstelplaatsen voor 

het gehele Windplan Blauw   
V 26-02-2021 

2020-1292 Harenberg 71 en 73 Biddinghuizen, bouwen van twee-onder-een-
kap woningen (kavel G.104 en G.105) 

V 25-02-2021 

2020-1376 Kad. sectie H 1142 te Dronten, kappen van een deel van de 
houtopstand (bos) i.v.m. de aanleg van de parkweg voor de VT-lijn 
Klokbekertocht (onderdeel van Windplan Blauw)  

V 26-02-2021 

2020-1380 Willem De Kooningstraat 9 en 11 Dronten, bouwen van een twee-
onder-een-kap woning (kavel Q.255 en Q.256) 

V 25-02-2021 

2021-0217 Sprengerlaan 3 Dronten, vervangen van de kap van de woning, 
wijzigen van kozijnen en het plaatsen van dakkapellen 

V 26-02-2021 

* = 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

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.

Terinzagelegging 
Wet geluidhinder
(ontwerpbesluit)

Burgemeester en wethouders van Dronten
maken (gelet op artikel 3:44 van de Algemene
wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet 
geluidhinder) het volgende bekend:

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd 
voor een wooncomplex met kleinschalige
detailhandel en horeca aan het Koning Willem-
Alexanderplein. Het plangebied bevindt zich 
binnen de wettelijke geluidszone van De Noord 
en de Energieweg/Spoordreef. Meerdere apparte-
menten in het complex zullen vanwege het (rail)
verkeer op De Noord en de Energieweg/Spoor-
dreef en het spoor een hogere geluidsbelasting 
ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde 
genoemd in de Wet geluidhinder. De maximale 
ontheffingswaarde wordt niet overschreden.

Stukken ter inzage
Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde
stukken liggen met ingang van 11 maart 2021
tot en met 29 april 2021, gezamenlijk met de
aanvraag omgevingsvergunning ter inzage.
U kunt op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur 
een afspraak maken om de stukken in te zien in 
het gemeentehuis, De Rede 1, in Dronten.
Desgewenst kan een mondelinge toelichting 
worden gegeven op het besluit. 

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de ter inza-
ge legging gemotiveerde zienswijzen schriftelijk 
bij ons college inbrengen. Degene, die haar/zijn 
zienswijzen inbrengt, kan schriftelijk verzoeken 
haar/zijn persoonlijke gegevens niet bekend te 
maken.
Op verzoek via 14 0321 kunnen mondeling ziens-
wijzen worden ingebracht. In dat geval wordt een 
gedachtewisseling gehouden over het ontwerp 
van de beschikking met vertegenwoordigers van 
de gemeente.

Beroep
Tenslotte is het van belang te weten dat alléén 
degenen die zienswijzen hebben ingebracht zoals 
hierboven beschreven en belanghebbend zijn, 
te zijner tijd naar aanleiding van het definitieve 
besluit tot het verlenen van de hogere waarden 
beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State.

Vooraankondiging en 
terinzagelegging 
voorontwerp besluiten 
Voorontwerp 
bestemmingsplan 
Biddinghuizen-Alikruik-
weg-Festivalcamping 
(D5002)
Het college van Dronten maakt ingevolge artikel 
1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat zij, besluiten voorbereiden voor het plan 
Biddinghuizen-Alikruikweg-festivalcamping. Dit 
plan ligt aan de Alikruikweg en vervangt de reeds 
afgegeven tijdelijke vergunningen die in 2023 ver-
lopen. Het plan maakt het gebruik van het terrein 
voor kamperen tijdens festivals voor maximaal 36 
dagen per jaar, inclusief opbouwen en afbreken 
mogelijk.

Vooraankondiging 
Dit is een vooraankondiging. Hiertegen kunt u 
geen zienswijzen indienen (artikel 1.3.1 lid 2 Bro). 
Ook is het nog niet mogelijk voor onafhankelijke 
instanties om advies uit te brengen over ons 
voornemen.

Inspraak
Het college van Dronten maakt bekend dat het 
voorontwerp bestemmingsplanplan Bidding-

huizen-Alikruikweg-Festivalcamping (D 5002) 
ter inzage ligt op grond van de Wet ruimtelijke 
ordening;

U kunt de betreffende stukken inzien van 
11 maart 2021 tot en met 22 april 2021 bij:
• de publieksbalie van het gemeentehuis op 

afspraak; 
• www.dronten.nl. 
• www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de inzageperiode kan iedereen schrif-
telijk of mondeling een reactie inbrengen. Deze 
kunt u richten aan het college van Dronten, t.a.v. 
team Gebiedsontwikkeling, Postbus 100, 8250 AC  
DRONTEN. U kunt geen inspraakreactie per email 
indienen. Voor een mondelinge reactie kunt u een 
afspraak maken met mw. B. van den Heuvel via 
het telefoonnummer 14 0321.

Inzamelvergunning
Het college heeft een inzamelvergunning verleend 
voor het huis-aan-huis inzamelen van textiel aan 
Stichting Artsen voor Kinderen. Meer dan een 
kwart miljoen kinderen en jongeren in Nederland 
hebben een chronische ziekte of beperking en 
groeien op met problemen. Stichting Artsen voor 
Kinderen werkt aan een betere kwaliteit van leven 
voor deze kinderen. Met praktische, innovatieve 
projecten die zijn afgestemd op de wensen en 
behoeften van de kinderen en gebaseerd op 
wetenschappelijk onderzoek. Er wordt ingezameld 
in week 12.

Intrekking “Beleidsregel 
tweede (bedrijfs)woningen 
in buitengebied”
Het college van burgemeester en wethouders 
maakt bekend dat bij besluit van 2 maart 2021 is 
besloten tot intrekking van de “Beleidsregel twee-
de (bedrijfs)woningen in buitengebied”.

De beleidsregel is ingetrokken omdat het wen-
selijk wordt geacht dat er een meer concreet 
toetsingskader in het beleid wordt opgenomen op 
basis waarvan kan worden geoordeeld of al dan 
niet vergunning wordt verleend voor aanvragen 
ter realisering van een tweede bedrijfswoning. 
Het college hoopt dit voorjaar de nieuwe beleids-
regel vast te kunnen stellen.

Het besluit tot intrekking van de beleidsregel 
treedt in werking op 11 maart 2021.

De intrekking van de regeling is te vinden in het 
digitale Gemeenteblad, te raadplegen via 
www.officielebekendmakingen.nl

Tegen het besluit staat geen mogelijkheid van 
bezwaar of beroep open.

Wet milieubeheer Melding 
Activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders van Dronten maken 
bekend dat zij de volgende meldingen hebben 
ontvangen voor:
• Dronten, De Vecht 2; Het vergroten van pand, 

opslag en bergingscapaciteit
• Dronten, Oogstweg 20; De uitbreiding van de 

opslag van materiaal en gekoeld kistenbe-
waring van aardappelen, tevens worden er 
zonnepanelen geplaatst

• Dronten, Pioniersweg 55 C; Het veranderen van 
de indeling van het bedrijf

 
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een infor-
matief karakter. Deze bedrijven hoeven geen ver-
gunning aan te vragen, omdat voor hen landelijk 
vastgestelde voorschriften gelden. 
Er zijn daarom geen mogelijkheden om bezwaar 
te maken. Desgewenst kunt u de stukken inzien 
bij de publieksbalie in het gemeentehuis van 
Dronten.

Agenda
Datum Tijd Activiteit Locatie

10-03-2021 19:30-22:30 uur Commissievergadering De vergadering
  (Raadzaal Gemeentehuis is digitaal te volgen
  Dronten) Commissiedebat via Teams
  Zero Based Begroten

11-03-2021 19:30-22:30 uur Commissievergadering De vergadering
  (Digitaal) is digitaal te volgen
   via Teams

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.



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. 

Test u mee? Gemeente Dronten doet
mee aan de pilot grootschalig testen.
Samen met GGD Flevoland testen we
alle inwoners 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 Lotte 
waarom zij 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 

• 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.

Lotte Monsma doet mee aan pilot
grootschalig testen

Dronten doet mee aan de pilot groot-
schalig testen. Inwoners met én zonder 
coronagerelateerde klachten mogen zich 
vrijblijvend laten testen. De 20-jarige Lotte 
Monsma: ‘Ik doe mee voor een ander’.

‘Ik werk in de gehandicaptenzorg, met een 
heel kwetsbare doelgroep dus’, vertelt 
Lotte. ‘Als ik besmet raak met het corona-
virus, is de kans groot dat ik daar zelf niet 
heel veel last van heb. Ik kan het virus zelfs 
ongemerkt bij me dragen. Ik wil er alles 
aan doen om corona niet over te brengen 
op bewoners, dus als preventief testen 
daarin kan helpen… doe ik dat.’

Vaker laten testen
Lotte werkt op een woongroep met men-
sen met een licht verstandelijke beperking 
en agressieproblemen. ‘Onze cliënten 
zijn heel erg met het coronavirus bezig. 
Ze hebben het er elke dag over. We eten 
normaal gesproken met de gehele groep. 
Nu eten we met twee cliënten aan tafel, 
die elke week wisselen. De rest van de 
bewoners eet op hun kamer. Dit soort 
maatregelen hakt er wel in.’ 

Ze liet zich de afgelopen maanden al vaker 

testen. ‘Ik ben de tel kwijtgeraakt… Ja, ik 
ben heel voorzichtig. Als mijn neus ook 
maar een beetje verstopt zit, maak ik een 
afspraak bij de teststraat. Het is even een 
vervelend gevoel, maar het is gewoon 
even een kwestie van op je tanden bijten. 
Na 3 seconden ben je alweer klaar en 
kun je naar huis toe.’ 

Positief blijven
Net als voor veel jongeren hakken de 
coronamaat-
regelen er bij 
Lotte ook goed 
in. ‘Het maakt 
me ook wel 
eens somber. 
Ik zou bijvoor-
beeld naar het concert van de Vrienden 
van Amstel Live gaan. In plaats in een 
volle zaal mee te zingen, was ik er online 
bij. Een prima alternatief, maar ik had 
er natuurlijk veel liever gewoon heen 
gewild. En dan de volgende dag lekker 
moe wakker worden, haha.’  

Lotte probeert er het beste van te maken 
en zich vooral niet mee te laten sleuren in 
een negatieve spiraal. ‘Daar moet je echt 
voor oppassen vind ik, want dan is het 
moeilijk om er weer uit te komen.
Ik zie het zo: ik ben jong en ik zit in een 

mooie positie voor als ik wel besmet zou 
raken. Maar ik doe er alles aan om dat te 
voorkomen. Ik kijk vooral naar wat er nog 
wél kan. Geen feestjes met twintig man, 
wel lekker in het bos wandelen met een 
vriendin en de hond. Het zit hem in de 
kleine dingen en die waardeer ik nu meer 
dan ooit.’ 

‘Ik laat me 
testen voor 
een ander’ 

Lotte test mee

Digitale informatiebijeenkomst herinrichting van de Biddingweg,
Bisonweg en bedrijventerrein Spelwijk
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 eerste 
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 binnenge-
komen. 

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 uit-
gebreid 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 soft-
ware de kopen. Na uw aanmelding ontvangt 
u een link om digitaal deel te nemen, ver-
gezeld van een gebruiksaanwijzing voor het 

programma. We ontvangen uw aanmelding 
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!


