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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 5 tot en met
10 april wordt er gecollecteerd 
voor Fonds Gehandicaptensport 

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

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

www.burgernet.nl

Help mee aan de
veiligheid in de

gemeente Dronten.

Doe mee met burgernet.

Werkzaamheden

Op 2 april van
08:00 tot 12:00 uur is er een 
kleine hinder bij De Heraldiek 
in Swifterbant. Een deel van 
De Noordsingel wordt afgeslo-
ten in beide richtingen. 

Van 8 april 19.00 uur tot en 
met 10 april 05.00 uur wordt 
er gewerkt aan de Swifterring-
weg. De weg gaat in beiden 
richtingen dicht voor de asfal-
teringswerkingswerkzaamhe-
den voor Windplan Blauw. 

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.

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

Meedoen
De laatste jaren zijn de mogelijk-
heden om als inwoner invloed 
te hebben op het werk van de 
gemeente Dronten flink toegeno-
men. Onder de noemer ‘inwo-
nersparticipatie’ zijn we steeds 
vaker, en ik denk ook steeds beter, 
in staat om inwoners, bedrijven 
en maatschappelijke organisaties 
mee te laten denken over de keu-
zes die de gemeente maakt.

We weten dat inwoners het waar-
deren om in een vroeg stadium 
betrokken te worden wanneer 
er iets staat te veranderen in 
hun omgeving. Dat deden we al, 
en dat blijven we ook doen. De 
herinrichting van een speeltuin of 
bouwplannen in de buurt raken 
ons immers wanneer het in onze 
woonomgeving speelt. Maar ook 
wanneer ‘het belang’ wat minder 
direct aanwijsbaar is, is het voor 
de gemeente erg waardevol om 
gebruik te kunnen maken van de 
kennis in de samenleving. En ge-
lukkig zien we ook steeds meer in-
woners die ook dan met ons mee 
willen denken. Afhankelijk van het 
onderwerp kan de aanpak daarbij 
variëren van een digitale enquête 
tot klankbordgroepen en expert-
meetings. Actuele onderwerpen 
zijn bijvoorbeeld hoe we omgaan 
met het gebiedsfonds vanuit de 
windmolenplannen, de uitwer-
king van het grondstoffenbeleid 
of wat de nieuwe Omgevingswet 
betekent voor inwonersparticipa-
tie. Voor elk van deze onderwer-
pen zijn er groepen van inwoners 

actief om de gemeente(raad) te 
adviseren.

De inbreng die we krijgen is 
waardevol en helpt ons om nog 
beter rekening te houden met wat 
we als samenleving belangrijk 
vinden. Dat betekent overigens 
niet dat we aan alle wensen 
tegemoet kunnen komen, maar 
ook dan helpt het wanneer we het 
onderwerp vanuit verschillende 
invalshoeken hebben besproken. 
Ik hoop daarom dat we de inge-
zette lijn van inwonersparticipatie 
de komende tijd verder kunnen 
uitbouwen. Wilt u meer weten 
of bijvoorbeeld voor enquêtes 
uitgenodigd worden? Kijk dan op 
dronten.ikpraatmee.nl

Roelof Siepel,

Wethouder inwonersparticipatie

Familie Van de Ruitenbeek 
Beste Buur van Dronten
“Zorg goed voor je buren”

De heer en mevrouw Van de Ruitenbeek uit Biddinghuizen zijn de 
Beste Buur Van Dronten 2020. Zij ontvingen van wethouder Peter 
van Bergen, Wendy Rademakers, coördinator MDF Buurtbemid-
deling en Noek Pouw, directeur-bestuurder van Oost Flevoland 
Woondiensten (OFW) een dinerbon van Moellies.
Wethouder Van Bergen: “Juist in deze tijd van Corona kun je veel 
voor elkaar betekenen. Het belang van een goede buur is enorm.
Zeer waardevol om te zien hoe de familie Van de Ruitenbeek zich 
inzet. Een echte Beste Buur!”

Nooit eenzaam
“De gezelligheid, warmte en zorg die zij geven aan alle bewoners 
in de buurt, is in één woord geweldig! - Ze staan altijd klaar.
Zo brengen ze regelmatig een kopje soep of maaltijd naar een 
buur of verrassen zij hen met pannenkoeken en andere lekkernij-
en. Ook fungeren ze regelmatig als taxi en brengen buren naar 
hun bestemming en terug - Door hun inzet voelen buren zich 
allerminst eenzaam”, zo geven verschillende buren aan. 

Negen genomineerden
Alle genomineerden zijn thuis bezocht door OFW, MDF Buurtbe-
middeling en de gemeente Dronten. Als teken van waardering 
kregen zij een pakket Flevosap overhandigd. De genomineerden 
zijn: Melissa en Kilian – Dronten, mevrouw A. Dekkers – Dronten, 
mevrouw H. Klein – Dronten, de heer A. Espeldoorn – Dronten, 
familie de Vries – Dronten, mevrouw E. Koggel – Dronten,
mevrouw A. Prins – Dronten, mevrouw L. Mulder – Biddinghuizen 
en familie Van de Ruitenbeek – Biddinghuizen. 

Voor de vijfde keer
De verkiezing Beste Buur van Dronten wordt jaarlijks georgani-
seerd door Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) 
buurtbemiddeling, woningcorporatie Oost Flevoland Woondien-
sten (OFW) en team Samen Actief van de gemeente Dronten
om mensen die veel betekenen voor hun buren in het zonnetje
te zetten. Dit jaar werd de verkiezing voor de vijfde keer
georganiseerd. 

Heeft u vragen
over bijeenkomsten

of coronagerelateerde
meldingen

bel dan met
14 0321.

Heeft u meegetest?
De pilot Grootschalig testen in de 
gemeente Dronten is afgerond 
op 21 maart. U heeft van ons een 
uitnodiging ontvangen om tijdens 
deze pilot driemaal te komen 
testen.

Heeft u juist wél of juist níet 
meegetest?
Wij zijn benieuwd of u zich wel
of niet heeft laten testen en uw 
redenen waarom wel of niet. 
Daarom hebben we een vragen-
lijst samengesteld. Het invullen 
kost 7 minuten van uw tijd. 
- Kijk op www.dronten. 

ikpraatmee.nl/iktestmee
- U kunt de QR-code scannen met 

uw telefoon of tablet, u wordt 
dan automatisch doorgeleid 
naar de website waar u de 
vragenlijst in kunt vullen.

- Kunt u de vragenlijst niet online 
invullen? Dan kunt u tijdens 
kantooruren bellen met het 
klant contactcentrum van de 
gemeente Dronten via telefoon-
nummer 14 0321. Onze mede-
werkers helpen u dan met het 
invullen van de vragenlijst.

U kunt de vragenlijst invullen 
tot en met 13 april.

Zandloper symbool voor 
wachtlijsten Geestelijke 
Gezondheidszorg

Binnen de geestelijke gezond-
heidszorg bestaan lange wacht-
lijsten, ook in Dronten. Sinds kort 
bestaat de mogelijkheid om tij-
dens het wachten al te werken aan 
je herstel. Dat kan met het project 
WachtVerzachter. Om aandacht 
te vragen voor het project, reikte 
wethouder Peter van Bergen een 
zandloper aan Praktijk Ondersteu-
ner GGZw Karoline Tiggelen van 
de huisartsenpraktijk Swifterbant. 
De zandloper staat symbool voor 
de wachtlijsten.

De huisartsenpraktijk Swifterbant 
werkt actief mee aan dit project. 
Zo hebben de eerste doorver-
wijzingen al plaatsgevonden. 
Karoline Tiggelen: “Ik vind het 
met name belangrijk dat mensen 
afleiding en waardenvrije aan-
dacht krijgen wanneer ze langere 

tijd op professionele hulpverle-
ning moeten wachten, maar ook 
na het zorgtraject. Dus ook vanuit 
preventie, om terugval te voorko-
men.’'

Wethouder Peter van Bergen 
benadrukte het belang van een 
initiatief van de WachtVerzachter. 
“Wie professionele hulp nodig 
heeft, moet zo snel mogelijk 
geholpen worden. Hoe eerder je 
kunt werken aan je herstel, hoe 
beter. Dat cliënten in de praktijk 
lang moeten wachten op hulp, 
vind ik een onwenselijke situ-
atie. Juist deze groep verdient 
snelle ondersteuning. De Wacht-
Verzachter is dan ook een geluk 
bij een ongeluk. Het initiatief vult 
een gat dat er niet hoort te zijn. 
Belangrijk dus dat het bestaat."

Op zaterdag 10 april kunt u 
tussen 9:30 en 12:00 uur gratis 
compost ophalen! U mag 1m3 
compost per woning afhalen. 
Het compost kunt u in een 
aanhanger of in een zelf mee-
gebrachte zak scheppen. HVC 
organiseert deze actie om het 
product compost en het be-
lang van goede afvalscheiding 
onder de aandacht te brengen. 

Compost kan nuttig worden 
toegepast als bodemverbe-
teraar. De composteringsin-
stallaties, behorende bij HVC, 
hebben baat bij de aanlevering 
van zuiver, niet verontreinigde 

groente-, fruit- en tuinafval 
(GFT) zodat het goed en
efficiënt tot compost kan
worden verwerkt.

De compost kunt u ophalen 
op de gemeentewerf aan 
De Reest 3-5 in Dronten. In 
verband met de corona-regels 
vragen wij u om de aanwijzin-
gen van de medewerkers op
te volgen.

Informatie Mocht u vragen 
hebben dan kunt u contact 
opnemen via telefoonnummer 
14 0321

HVC stelt gratis compost ter 
beschikking 



  

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 24 maart 2021 tot en met 
maandag 29 maart 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-0294 24-03-2021 Het Penseel 60 Dronten, plaatsen van een carport met poort 
2021-0380 25-03-2021 De Kolk 16 Swifterbant, plaatsen van een hekwerk 
2021-0381 25-03-2021 Pastorale 12 Dronten, bouwen van een carport 
2021-0382 25-03-2021 Beverweg, kappen van een deel van de houtopstand (bos) i.v.m. de aanleg 

van een 150 kv-kabel langs de zuidzijde van de Noordertocht) 
2021-0383 25-03-2021 Kruidendreef 56 Dronten, verbreden van de bestaande oprit 
2021-0384 26-03-2021 Harderringweg 14 Biddinghuizen, bouwen van een kalverstal 
2021-0386 26-03-2021 Ploegschaar kad. perceel E 3035 Biddinghuizen, bouwen van een 

bedrijfspand 
2021-0388 26-03-2021 Akkerhof 3, 3 A Biddinghuizen, wijzigen van de gevel van de eerder 

verleende vergunning MFG2 
  
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. 
 
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen 
In de periode van woensdag 24 maart 2021 tot en met maandag 29 maart 2021 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-0272 Wijngaard 67 Dronten, plaatsen van een korte carport (luifel) aan de garage  
2021-0330 Zomer 6 Dronten, plaatsen van een houten carport met plat dak  
  
Het publiceren van deze ingetrokken aanvragen is informatief. U kunt geen zienswijzen, bezwaar of beroep 
indienen. 
 
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 

 
2020-1470 Het Spaarne Dronten, bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw (fase B) met 

perceelafscheiding en het aanleggen van een uitrit  
2021-0154 Dreef 38 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning  
 
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 25 maart 2021 tot en met 
maandag 29 maart 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2020-1459 Bijsselseweg 3 209 Biddinghuizen, uitbreiden van de woning V 25-03-2021 
2020-1491 Rietweg 55 Biddinghuizen, uitbreiden van het Engie 

transformatorstation Hoekwanttocht  
V 29-03-2021 

2020-1503 Biddingweg 13 Swifterbant, handelen in strijd met regels RO en 
een beperkte milieutoets voor het wijziging en uitbreiden van het 
agrarisch bedrijf  

V 26-03-2021 

  
* = 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.

Agenda
Datum Tijd Activiteit Locatie

08-04-2021 19:30-22:30 uur Commissievergadering De vergadering is online  
   te volgen via onze website

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

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

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 Dron-
ten, De Rede 1, 8251 ER Dronten. 
Dit betreft een verzoek om met toepassing van de 
Belemmeringenwet Privaatrecht de rechthebben-
den de gedoogplicht op te leggen ten behoeve 
van de aanleg en instandhouding van windturbi-
nes RD01 en RD02, met bijkomende werken, in de 
gemeente 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-mailadres 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.

Verkeersbesluiten
Bij het Team Vergunningen Handhaving en 
Veiligheid in het gemeentehuis, liggen ter inzage 
de volgende op 25 maart 2021 genomen verkeers-
besluiten:

1. B21.001074
 a.   een maximumsnelheid van 60 kilometer 

per uur in te stellen op de Abbertweg en de 
Stobbenweg (gedeelte tussen Abbertweg 
en Drontermeerdijk) door het plaatsen van 
bord A01-60-ZB (maximumsnelheid van 60 
kilometer per uur, zonaal uitgevoerd) van 
bijlage 1 van het RVV 1990 en het plaatsen 
van bord A02-60-ZE (einde maximumsnel-
heid van 60 kilometer per uur, zonaal uitge-
voerd) van bijlage 1 van het RVV 1990 op de 
volgende kruispunten:

 • Stobbenweg met de Drontermeerdijk 
  (N306)
 • Abbertweg met de Drontermeerdijk 
  (N306)
 • Stobbenweg met de Abbertweg
 • Abbertweg met de Elburgerweg (N309)

 b.   de bebording te plaatsen zoals aangegeven 
op de bij dit besluit behorende situatieteke-
ning met kenmerk 20193-20-931-BP-E;

2. B21.001075
 a.   een maximumsnelheid van 30 kilome-

ter per uur in te stellen op De Drieslag, 
Agripark-West, Agripark-Oost, Ingenieur 
H. van Hartenstraat en De Sikkel door het 
plaatsen van bord A01-30-ZB (maximum-
snelheid van 30 kilometer per uur, zonaal 
uitgevoerd) van bijlage 1 van het RVV 1990 
en het plaatsen van bord A02-30-ZE (einde 
maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, 
zonaal uitgevoerd) van bijlage 1 van het RVV 
1990 op het kruispunt Gildepenningdreef 
met de Drieslag en het verwijderen van het 
bord A01-30-ZB (maximumsnelheid van 30 
kilometer per uur, zonaal uitgevoerd) 
van bijlage 1 van het RVV 1990 en het 
verwijderen van bord A02-30-ZE (einde 
maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, 

zonaal uitgevoerd) van bijlage 1 van het RVV 
1990 op Agripark-Oost nabij het pand met 
huisnummer 4; 

 b.   het realiseren van een voetgangersover-
steekplaats zoals bedoeld in artikel 49 lid 2 
van het RVV 1990 op De Drieslag ter hoogte 
van het pand met huisnummer 2, door het 
plaatsen van bord L2 van bijlage 1 van het 
RVV 1990 en het aanbrengen van de bijbe-
horende markering;

 c.   de bebording te plaatsen zoals aangegeven 
op de bij dit besluit behorende situatieteke-
ning met kenmerk 20193-21-934-BP-E.

Voor vragen of nadere informatie kunt u zich
wenden tot het KCC via telefoonnummer 14 0321.

Bezwaar
U kunt tegen deze beschikking schriftelijk of 
digitaal binnen een termijn van zes weken een be-
zwaarschrift indienen bij het college van Dronten. 
Indien u schriftelijk bezwaar wilt indienen, dan 
kunt u uw bezwaarschrift richten aan: Het college 
van Dronten respectievelijk de heffingsambtenaar 
van Dronten, t.a.v. Vakgebied Bedrijfsvoering, 
Postbus 100, 8250 AC te Dronten. 

Indien u digitaal bezwaar wilt maken, dan kunt 
u dit doen via de gemeentelijke website, digitale 
formulieren. U hebt dan wel een DigiD nodig. De 
bezwarentermijn begint op de dag na de datum 
van verzending van deze brief.

Een bezwaarschrift schort de geldigheid van een 
beschikking niet op. Als u een bezwaarschrift 
indient, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een 
voorlopige voorziening richten aan de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank Midden-Neder-
land. Indien u dit schriftelijk wilt doen kunt u uw 
verzoekschrift richten aan de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT. 

Indien u digitaal een verzoek om een voorlopige 
voorziening wilt indienen, kunt u dit doen via het 
digitaal loket bestuursrecht (loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht). U hebt dan wel een DigiD nodig. 
Voor het indienen van een voorlopige voorziening 
is griffierecht verschuldigd. Meer informatie en 
uitleg over het indienen van een voorlopige voor-
ziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Ontheffing verbranden 
snoeihout
Periode 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2026.

De volgende ontheffingen zijn verleend en ver-
zonden aan:
• Ellerweg 19 Biddinghuizen, verzonden op 

29-03-2021 

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.

Onderzoek in de ondergrond voor
aardwarmte
Vanaf 26 maart tot eind april vindt in de ge-
meente onderzoek in de ondergrond plaats. 
Bewoners en eventuele bedrijven in de 
directe omgeving van de werkzaamheden 
ontvangen hierover een brief. Kijk op www.
scanaardwarmte.nl voor meer informatie.

Het onderzoek maakt onderdeel uit van een 
landelijk programma om de Nederlandse 
ondergrond in beeld te brengen. Doel is om 
nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de 
inzet van aardwarmte als duurzame ener-
giebron wellicht haalbaar is. Het gaat om 
een verkenning, het winnen van aardwarm-
te maakt er geen onderdeel van uit.

Duurzaam
Nederland heeft een opgave op het gebied 
van duurzaamheid, aardwarmte biedt 
kansen om een deel van onze warmtevraag 
duurzaam in te richten. Bij aardwarmte 
wordt gebruik gemaakt van warm water 
wat in diepere grondlagen zit (vaak op een 
diepte van 1,5 tot 4 km). Hoe dieper in de 
aarde, hoe warmer het water is. Dit water 
wordt opgepompt en via leidingen naar de 
afnemers gebracht (huishoudens, kantoren, 
glastuinbouw, lichte industrie). De CO2 
uitstoot is bij aardwarmte 80% lager dan bij 
aardgas. Daarnaast is het een energiebron 
die je steeds opnieuw kunt benutten. Aard-
warmte kan daarmee een belangrijke bijdra-

ge leveren aan een duurzame energievoor-
ziening in Nederland. Het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat financiert 
dit onderzoek met de naam ‘Seismische 
Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). 
SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN 
(Energie Beheer Nederland).

Wat is seismisch onderzoek?
Bij seismisch onderzoek worden geluidsgol-
ven de ondergrond in gestuurd om zo de 
dikte en ligging van de onderliggende aard-
lagen in kaart te brengen. Er is een filmpje 
gemaakt waarin het werk dat in Dronten 
wordt uitgevoerd, wordt toegelicht: https://
vimeo.com/393867007?

Waar vindt het seismisch
onderzoek plaats?
Voor zover het onderzoek in Dronten 
plaatsvindt, loopt de onderzoekslijn in het 
landelijk gebied  schuin van de Noordoost-
polder, ten westen van het IJsseloog langs, 
richting Lelystad.

Wilt u meer weten over de
werkzaamheden?
Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer 
informatie over SCAN. Op deze website 
staan ook de locaties van het seismisch on-
derzoek in deze regio en u kunt er updates 
over de werkzaamheden vinden.   



Hoe ziet Swifterbant er over 10 jaar uit? 
Dat is de belangrijkste vraag die aan 
de orde komt bij de dorpsvisie die het 
dorp gaat krijgen. De komende tijd mogen 
alle inwoners uit Swifterbant meedenken 
over de toekomst van Swifterbant. 

Breed gedragen beeld 
Hoe meer mensen hun ideeën en dromen 
delen, hoe beter verschillende ontwik-

kelingen op elkaar afgestemd kunnen 
worden. En dat is wat wethouder
Dorpsbelangen Irene Korting graag wil:
“De dorpsvisie is van én voor Swifter-
bant. Ik ben blij dat Dorpsbelangen
Swifterbant, 750 gezinnen in het dorp
vertegenwoordigt, samen met de kern-
groep Ons Swifterbant aan de slag gaat 
met de dorpsvisie. Ik hoop dat er een 
inspirerend, realistisch en breed gedragen 

beeld ontstaat voor de komende 10 jaar.”  

Uw mening telt! 
De mening van alle inwoners van Swifter-
bant is belangrijk voor de dorpsvisie. De 
enquête wordt binnenkort huis-aan-huis 
bezorgd. Ook wordt er een themamarkt 
georganiseerd, waarbij de inwoners de 
mogelijkheid krijgen door te praten over 
de droombeelden.

De resultaten worden uiteindelijk gedeeld 
tijdens het toekomstplein Swifterbant. 
Kortom: Houd uw brievenbus, de website 
van dorpsbelangen, www.dronten.nl/
swifterbant en de sociale mediakanalen in 
de gaten.

Heeft u vragen? Mail naar
daphne.vanderveer@bureaubuiten.nl
van Bureau Buiten.  

Denk mee over de toekomst van Swifterbant

Het onderzoek tijdens de pilot
grootschalig testen
De gemeente Dronten startte, op verzoek 
van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, samen met de GGD Flevo-
land de pilot ‘Grootschalig testen’. Onder-
deel van de pilot was een aantal onderzoe-
ken. In dit filmpje leggen we u uit waarom 
we deze onderzoeken hebben gedaan en 
hoe we dat hebben gedaan:

Waar werd onderzoek naar gedaan?
In deze pilot wilden we het zicht op de ver-
spreiding van het virus vergroten.
Daarnaast werd er gekeken naar: 
- Welke redenen om deel te nemen aan 

grootschalig testen met of zonder klach-
ten mensen motiveerden om mee te 
doen. 

- Welke manier van hulp bij een quarantai-
ne- en isolatieperiode gewaardeerd werd, 
en hielp bij het thuisblijven. 

- Wat ervoor nodig is om het grootschalig 
testen operationeel op te zetten.

Hoe werd dit onderzoek gedaan?
Onderzoek naar de verspreiding van het 
virus 
Als eerst keken we naar hoe veel mensen 
zich laten testen tijdens deze pilot. We 
wilden inzicht  krijgen in de groep positief 
geteste mensen. En tenslotte in de posi-
tief geteste mensen zonder klachten. Door 
onderzoek te doen naar het rioolwater leren 
we óf en welke relatie er is tussen het aantal 
positief geteste mensen en de hoogte van 
het gemeten aantal virusdeeltjes. Met deze 
informatie kunnen we zien of grootschalig 
testen helpt om meer, andere, of eerder in-
fecties op te sporen, en beter zicht te krijgen 
op (de verspreiding van) het virus. 

Gedrag: testbereidheid en de bereidheid om 
quarantaine en isolatie vol te houden 
In het gedragsonderzoek keken we eerst 
naar wat voor soort brief uitnodigender 
voelde om te komen testen tijdens de pilot. 
We hopen hiermee te leren welke brief het 
belang van deelname het best verwoord-
de. En daarmee meer mensen motiveerde 
om mee te doen. Deze brief kan dan als 
voorbeeld gebruikt worden bij toekomstige 
oproepen tot grootschalig testen in Neder-
land. Daarnaast zijn er twee extra testlo-
caties geopend in Swifterbant en Dronten 
om zo de drempel tot testen te verlagen. 
Hiermee kan er geleerd worden of het 
openen van locaties dichterbij huis invloed 
zou kunnen hebben op de testbereidheid 
van mensen. 

Ook keken we wat thuisblijven na een posi-
tieve uitslag voor mensen prettiger en mak-
kelijker zou kunnen maken. De gemeente 
maakte, samen met het RIVM en de UvA 
een thuisblijftas. Iedereen met een positieve 
testuitslag in de eerste drie weken van de 
pilot, kreeg deze tas aangeboden. De laatste 
drie weken waren dezelfde materialen onli-
ne beschikbaar. 
In de thuisblijftas zat bijvoorbeeld informa-
tie over lokale hulptelefoonnummers voor 
boodschappen doen, of de hond uitlaten, 

een aftelkalender om klachten op bij te 
houden, een spelletje ter afleiding, en een 
lokaal cadeautje. Zo kunnen we zien of de 
thuisblijftas bijdraagt aan het makkelijker en 
prettiger thuisblijven tijdens quarantaine en 
isolatie en kon iedereen de hele pilot toch 
op dezelfde ondersteuning rekenen. 
Als we zien dat de thuisblijftas thuisblijven 
nét wat makkelijker en prettiger maakt, dan 
hopen we dat andere GGD-en en gemeen-
ten ook thuisblijftassen gaan aanbieden 
voor mensen met een positieve testuitslag. 
Zodat ze hun quarantaine en isolatieperiode 
ook beter volhouden.
Aan iedere positief geteste persoon werd 
gevraagd of ze hulp wilden ontvangen van 
de coalitie ZamenEen. ZamenEen is een ini-
tiatief in de gemeente Dronten om te komen 
tot een integrale aanpak van eenzaamheid. 
Als mensen dit wilden, werden ze door 
ZamenEen gebeld. Ze konden de reguliere 
ondersteuning van ZamenEen krijgen. Als 
mensen wilden meedoen aan onderzoek, 
werd hen daar bovenop nog een thuis-
blijfplanner aangeboden. Met sommige 
mensen werd dit plan ook telefonisch door-
lopen, om te kijken of dit het makkelijker 
maakte om de thuisblijfplanner in te vullen.
Ook hier kijken we of de thuisblijfplanner 
prettig is en het thuisblijven makkelijker 
maakt. Zodat ook de thuisblijfplanner 
wellicht als instrument ingezet kan worden 
in de toekomst. Daarnaast keken we of de 
telefonische ondersteuning zou helpen. 

De isolatiecoach app
In de thuisblijftas zat een flyer met informa-
tie over de isolatiecoach app en hoe u deze 
kon downloaden. De app geeft dezelfde 
informatie over de isolatieperiode en de 
maatregelen zoals die gedeeld wordt door 
de overheid, maar dan op de persoonlijke 
situatie toegepaste manier gepresenteerd. 
Middels een gebruikerstest werd er geke-
ken hoe de app wordt ervaren. Op basis van 
hoe de app wordt ervaren worden er lessen 
geleerd voor inbedding van de app in de re-
guliere isolatie aanpak van VWS en de GGD. 
Zo kunnen we zien of het presenteren van 
de informatie (zoals in deze app) passend is 
voor de gebruikers.

Operationele opschaalbaarheid
Als laatste kijken we naar het totale plaatje; 
wat is de impact van het grootschalig 
testen, traceren en isoleren? We krijgen 
hiermee informatie die bruikbaar is als we 
het grootschalig testen in andere delen van 
het land willen inzetten.

Dit onderzoek draagt bij aan de bestrijding 
van het coronavirus en eventuele andere 
virussen in de toekomst. Daar zijn wij u 
dankbaar voor. Wat we hier geleerd hebben 
zorgt ervoor dat we hopelijk sneller en veili-
ger de samenleving kunnen openen. Op dit 
moment worden alle onderzoeksresultaten 
gebundeld en eind april worden ze aan u 
gepresenteerd. Wilt u meer weten? Kijk dan 
op www.dronten.nl/iktestmee. 
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