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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 11 tot en met
17 april wordt er gecollecteerd 
voor de Hartstichting

Van 18 tot en met 24 april wordt 
er gecollecteerd voor Nationaal 
Fonds Kinderhulp 

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

Van 1 maart
tot en met 30 april
wordt er gewerkt aan de
Dronterweg. Er zijn werkzaam-
heden vanwege de omvor-
ming van het kruispunt tussen 
de Dronterweg en de Swifter-
ringweg naar een rotonde.

Van 6 april tot 7 mei zijn
er werkzaamheden aan
de Manegelaan Dronten,
de weg gaat dicht in beide 
richtingen.

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

Ik hoop op een nieuwe Samenloop
Vorige week maakte KWF Kan-
kerbestrijding bekend dat het 
vanwege financiële redenen stopt 
met de Samenloopevenementen. 
Samenloopevenementen zijn 
wandelestafettes van 24 uur om 
geld in te zamelen voor kankerbe-
strijding. 

Geen vijfde Samenloop voor 
Hoop in Dronten dus. Een klap 
voor de bestuurders en alle 
andere vrijwilligers die de vorige 
4 edities in Dronten met groot 
succes hebben voorbereid. Een 
succes in financiële opbrengst; de 
laatste Samenloop bracht maar 
liefst ruim 133.000,- euro op voor 
KWF en het Toon Hermans Huis 
Dronten. 

Maar ook de niet financiële
opbrengst is groot. Voor de hon-
derden deelnemers en toeschou-
wers is het ook een emotioneel, 
troostend, opbeurend en verbin-
dend samenzijn. Velen hebben zelf 
als patiënt, overlever, familielid, 
vriend of nabestaande direct of 
indirect te maken met die vrese-
lijke ziekte kanker. Ik heb in 2019 
zelf als deelnemer en toeschouwer 
het warme bad van de Drontense 
Samenloop morgen meemaken. 
Onvergetelijk! 

Het plotseling stoppen van de 
ondersteuning van de Samen-
lopen door het KWF is een grote 
teleurstelling voor alle lokale
vrijwilligers die zich met hart en 
ziel betrokken voelen bij Samen-
loop voor Hoop. Het organiseren 
van een Samenloop kost maan-
den aan intensieve voorbereiding 

van deze vrijwilligers. Allemaal in 
eigen tijd. 

Het bestuur van Samenloop Dron-
ten zal zich de komende periode 
beraden over de ontstane situatie. 
Een situatie waar het zelf niet voor 
gekozen heeft en die geen recht 
doet aan de door hen gedane in-
spanningen. Ik hoop van harte dat 
het bestuur mogelijkheden weet 
te vinden om zonder ondersteu-
ning van het KWF een volgende 
Drontense editie van onze Samen-
loop voor Hoop te kunnen organi-
seren. Vanuit de gemeente denken 
we graag mee. De strijd tegen 
kanker moet doorgaan. Daarnaast 
is het uitzicht op een positief eve-
nement als Samenloop een baken 
van hoop voor veel inwoners, 
zeker in deze tijden. 

Peter van Bergen 
Wethouder

Door de snelheid van
de ontwikkelingen kan het 
zijn dat de informatie over 

corona verouderd is.

Voor de meest actuele
informatie kunt u kijken

op www.dronten.nl/
coronavirus

Koningsdagstartpakket en
verkiezing “Wijk-King-2021”

Wil je samen met jouw buren een 
koningsfeestje organiseren in een 
gezellige en feestelijke straat? Bij 
Samen Actief kun je hiervoor een 
koningsdagstartpakket aanvragen. 

Onder de deelnemers organiseert 
Samen Actief de verkiezing ‘Wijk-
King-2021’. Er is een beperkt aantal 
koningsdagpakketten beschik-
baar, onderneem dus snel actie! 
De eerste compleet ingevulde 
aanmeldingsformulieren die zijn 
ondertekend door minstens zes 
buurtbewoners, ontvangen een 
koningsdagstartpakket.   
 
Koningsdagpakket en koningsfeest
Wat houdt het koningsdagpakket 
in:
• Jullie krijgen van ons een goed gevulde doos voor een ge-

slaagd koningsfeest.
• Je versiert samen met je buren de straat met o.a. vrolijke vlag-

getjes, 
• Graag ontvangen wij een kort verslagje met vijf foto’s van jullie 

koningsfeest. 
De ingestuurde foto’s mogen wij gebruiken voor publicatiedoeleinden.  

Verkiezing “Wijk-King-2021”
De straat waarvan wij vinden dat deze het mooist versierd is en 
die saamhorigheid uitstraalt wint de verkiezing “Wijk-King-2021”.

Aanmelden
Willen jullie graag in aanmerking komen voor een koningsdag-
startpakket? Download dan vanaf maandag 29 maart het formu-
lier op www.samenactiefdronten.nl, vul de gegevens volledig in, 
verzamel 6 handtekeningen in de buurt, scan het formulier en 
verstuur deze ook weer via www.samenactiefdronten.nl. 

Heeft u vragen
over bijeenkomsten

of coronagerelateerde
meldingen

bel dan met
14 0321.

Wethouder Siepel kijkt terug op opschoondag

Hoe bent u daar zo toe geko-
men? En sinds wanneer bent u 
één van de vele vrijwilligers die 
zwerfafval opruimen?

Sinds een jaar of vijf heb ik een 
grijper waarmee ik zwerfafval 
opruim als ik ga wandelen met 
mijn vrouw. Als je met plezier 
in je eigen woonomgeving wilt 
wonen dan vindt ik ook dat je 
een kleine bijdrage mag leveren 
om deze woonomgeving schoon 
te houden, daarnaast onderhoud 
ik ook een klein stukje gemeen-
te-groen door overhangende 
takken weg te halen en een 
stukje gras te maaien. Het is dus 
niet alleen zwerfafval maar bre-
der. Het is een kleine moeite om 
tijdens het uitlaten van de hond 
ook zwerfafval op te ruimen en 
hiermee lever ik een bijdrage 
aan mij woonplezier. 
Vanuit diverse campagnes van 
de Christen Unie heb ik ooit 
eens een grijper mee naar huis 
genomen en ben zo begonnen in 
mijn eigen leefomgeving zwer-

fafval op te ruimen. Het gebied 
rond de volkstuinen probeer ik 
al een aantal jaren schoon te 
houden, tijdens het uitlaten van 
de hond. Sinds corona maken 
we langere wandelingen waarbij 
we de grijper meenemen om 
zwerfafval op te ruimen.

Wie is of zijn uw voorbeelden 
op het gebied van zwerfafval 
opruimen?

Van huis uit is mijn moeder mijn 
voorbeeld. Zij doet dit vrijwil-
ligerswerk al jaren samen met 
een vriendin.

Zijn er locaties in de Gemeente 
Dronten die wat u betreft extra 
aandacht mogen hebben voor 
zowel bestrijden als opruimen 
van zwerfafval?

Langs doorgaande wegen, waar 
automobilisten en/of fietsers 
het afval van zich af gooien. Dit 
heeft natuurlijk te maken met 
gedrag maar is ook vaak een 

lastige locatie om op te ruimen. 
Daarom ben ik heel blij met de 
regeling van statiegeld op kleine 
flesjes per 1 juli 2021 en op blik-
jes per 31 december 2022.

De top 3 van gevonden zwerf-
afval is: sigarettenfilters, kleine 
verpakkingen en blikjes.
Herkent u deze top 3 ook in 
Dronten en waar ergert u zich 
het meest aan?

Zeker herkenning van de siga-
rettenpeuken en de sigaretten-
pakjes in de winkelgebieden en 
ook hier zal het statiegeld op 
kleine flesjes en blikjes voor een 
verbetering gaan zorgen van het 
straatbeeld. En wat tegenwoor-
dig veel tussen het zwerfafval 
voorkomt zijn de mondkapjes. 
Waar we ons van bewust moe-
ten zijn en worden dat zwerf-
afval geen probleem van de 
Gemeente Dronten is maar van 
de samenleving, we kunnen met 
elkaar niet altijd het zwerfafval 
voorkomen maar we kunnen 

twee dingen doen, we kunnen 
elkaar aanspreken op het mo-
ment dat zwerfafval veroorzaakt 
wordt en we kunnen de moeite 
nemen om zwerfafval in je eigen 
omgeving op te ruimen.

Welke tips heeft u voor onze 
bewoners op het gebied van 
zwerfafval? 

Maak gebruik van de mogelijk-
heid om zwerfafval-opruim-ma-
terialen van de gemeente te ge-
bruiken en daarnaast zwerfafval 
is niet gekoppeld aan 20 maart 
of welke andere gebeurtenis dan 
ook maar zwerfafval opruimen 
kan altijd.

De Gemeente Dronten stelt voor 
iedere zwerfafval-opruim-actie 
materialen beschikbaar. Deze 
kunt u lenen of ook krijgen als 
u zich wilt aanmelden als vaste 
zwerfafvalvrijwilliger.
Samen maken we op deze
manier de gemeente Dronten 
een beetje mooier.

Ieder jaar houdt Nederlandschoon een lande-
lijke opschoondag om stil te staan bij al het 
zwerfafval in Nederland. Sinds 2020 wordt dit 
in samenwerking met de Plastic Soup Founda-
tion gedaan. Dit jaar vond deze dag plaats op 
zaterdag 20 maart 2021, maar wel in aangepas-
te vorm vanwege de geldende regels betreft 
corona. Een actie waarbij gevraagd werd om 
op vrijwillige basis in jouw omgeving zwerf-

afval op te ruimen. Dit werd dan ook jaarlijks 
massaal gedaan door vele zwerfafvalvrijwilli-
gers. Ook de Gemeente Dronten mocht zich dit 
jaar gelukkig prijzen met vele zwerfafvalvrijwil-
ligers die zich ingezet hebben om hun en onze 
omgeving zwerfafvalvrij te houden. Een van 
die vrijwilligers is wethouder Roelof Siepel die 
zijn steentje bijdraagt aan het opruimen van 
zwerfafval.



Bekendmakingen (vervolg)

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.

Agenda
Datum Tijd Activiteit Locatie

22 april 19:30-22:30 uur Raadsvergadering De vergadering is online  
   te volgen via onze website

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

Toepassing 
belemmeringenwet 
privaatrecht
De burgemeester van de gemeente Dronten 
maakt bekend dat met ingang van vrijdag 23 
april 2021 tot en met donderdag 6 mei 2021 het 
verzoek van SwifterwinT op Land B.V. (hierna: 
SwifterwinT) aan de minister van Infrastructuur 
en Waterstaat, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, 
te Utrecht gedurende veertien dagen ter inzage 
ligt in het gemeentehuis van de gemeente 
Dronten, De Rede 1, 8251 ER Dronten. Dit betreft 
een verzoek om met toepassing van de Belem-
meringenwet Privaatrecht de rechthebbenden de 
gedoogplicht op te leggen ten behoeve van de 
aanleg en instandhouding van windturbines RD01 
en RD02, met bijkomende werken, in de gemeen-
te Dronten.  

De stukken kunnen worden ingezien op afspraak. 
Daarvoor kan contact worden opgenomen met G. 
Topper, bereikbaar via telefoonnummer 14 0321. 
Vanwege de maatregelen tegen verdere versprei-
ding van het Covid-19virus kunnen de stukken 
ook digitaal worden opgevraagd via het e-mail-
adres CDLoketBP@rws.nl.

Overeenkomstig artikel 2, vierde lid van de Be-
lemmeringenwet Privaatrecht wordt er tevens een 
zitting gehouden. Tijdens deze zitting kunnen be-
zwaren worden ingediend en kan overleg worden 
gepleegd met de verzoeker SwifterwinT. De zitting 
zal worden gehouden op maandag 10 mei 2021 
van 13.30u. tot 14.30u. Gelet op de beperkende 
maatregelen ter bestrijding van het Covid-19virus 
zal de zitting digitaal plaatsvinden.

De rechthebbenden van de kadastrale percelen 
worden schriftelijk in kennis gesteld.

Voortgangonderhouds-
werkzaamheden dorpsbos 
Swifterbant
Jaarlijks worden in een vijfde deel van het totale 
bosareaal, wat in eigendom is van gemeente 
Dronten, grootschalige onderhoudswerkzaamhe-
den uitgevoerd. Afgelopen winterperiode zijn er 
daartoe bomen gezaagd in de wijkbossen achter 
De Koningshof, De Gildenallee en Het Zonne-
bloempad in Swifterbant. Ook in het bosgedeelte 
tussen de woonwijk Bloemenzoom en de paarde-
weides zijn bomen gekapt.

Werkzaamheden
De toenemende aantasting van de essenbomen 
door essentaksterfte is een zorgpunt in de bos-
sen. Afgelopen zomer is het bos, met extra aan-
dacht voor de essen, beoordeelt op vitaliteit van 
de bomen. Aangetaste essen zijn, met het oog 
op veiligheid, gemarkeerd en afgelopen winter-
seizoen gekapt. Daarnaast hebben de zaagwerk-
zaamheden tot doel het bos nog gevarieerder en 
aantrekkelijker te maken voor natuur en recreant. 

Het beheer van het bos is erop gericht sneller 
een gewenst eindbeeld van een gevarieerd bos 
met verschillen in soorten, leeftijd en structuur te 
creëren. Door meer licht in het bos te brengen, 
kunnen struiken en planten zich beter ontwikkelen 
en worden tevens de omstandigheden voor het 
vestigen van verschillende diersoorten verbeterd. 
De overblijvende bomen kunnen zich, door het 
creëren van ruimte, beter ontwikkelen waarmee 

de stabiliteit van het bos gewaarborgd blijft.

In de wijkbossen is het zaagwerk nu afgerond 
en is het hout uitgereden met een voertuig op 
rupsen.  Er is voor deze werkwijze gekozen om 
diepe insporing in de grond te voorkomen. Daar 
waar het voertuig wandelpaden heeft beschadigd, 
gaat nog herstelwerk plaatsvinden. Het gestapel-
de hout wordt op korte termijn door de aannemer 
afgevoerd. 

In bos Bloemenzoom is in de helft van de bos-
vakken gezaagd. Vanwege het broedseizoen zijn 
de zaagwerkzaamheden hier nu gestopt. Tot half 
april is er nog wel de mogelijkheid om stamhout 
uit het bos te rijden mits de weers- en bodemom-
standigheden het toelaten. 
De gemeente Dronten werkt hierbij volgens de 
Gedragscode Bosbeheer, waarin de belangrijke 
‘spelregels’ voor een verantwoord bosbeheer 
beschreven staan.
 
Informatie
Voor nadere inlichtingen over bovenstaande infor-
matie en werkzaamheden kunt u tijdens kantoor-
uren contact opnemen met de heer J. Brink via 
telefoonnummer 14 0321, team Groentechnisch 
Beheer.

Terinzagelegging vastge-
stelde besluiten Nieuwe 
Natuur Oostkant Dronten 
(D5001)
Het college van Dronten maakt bekend dat er 
voor het plan Nieuwe Natuur Oostkant Dronten 
(D5001) besluiten ter inzage liggen. Dit plan regelt 
dat er aan de Oostkant van Dronten in totaal ruim 
69 ha nieuwe natuur, inclusief recreatieve acti-
viteiten, planologisch mogelijk wordt gemaakt. 
Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden: 
deelgebied Stobbenweg (ter hoogte van het 
noordelijke deel van de Stobbenweg) en deelge-
bied Spijkweg (ter hoogte van Spijkweg 9 en ten 
noorden van het bosgebied Het Spijk).

De volgende gewijzigd vastgestelde besluiten 
liggen ter inzage;
1. vastgesteld bestemmingsplan “Nieuwe Natuur 

Oostkant Dronten (D5001)” op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening;

2. besluit tot het niet vaststellen van een ex-

ploitatieplan op grond van de Wet ruimtelijke 
ordening.

Ten opzichte van het ontwerp besluit bevat het 
vastgestelde besluit in hoofdlijnen de volgende 
wijzigingen:
• de toelichting is op enkele punten aangevuld;
• de vorm van de erfuitbreiding Spijkweg 9;
• nuancering in planregels betrekking hebbend 

op Spijkweg 9;
• de aanduiding ‘specifieke vorm van natuur – 

beheerschuur inclusief bijenstal’ is verkleind;
• de bestemming ‘Bos’ in deelgebied Spijkweg 

verruimd, waardoor bestemming ‘Natuur’ is 
verkleind.

In hoofdstuk 3 van de Reactienota zienswijzen, 
bijlage 1 bij het vaststellingsbesluit en bijlage 10 
behorende bij de toelichting van het vastgestelde 
bestemmingsplan, is een overzicht opgenomen 
van de wijzigingen.

U kunt de betreffende stukken van 
15 april tot en met 27 mei 2021 inzien:
• bij de publieksbalie van het gemeentehuis 

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

bestemmingsplan met plannummer: 
NL.IMRO.0303.D5001-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;

• bedenkingen hebt tegen de wijzigingen die 
zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerp 
besluiten.

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via 
digitaalloket.raadvanstate.nl/.Voor het digitaal 
verzenden moet u beschikken over DigiD.

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.


