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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 30 mei tot en
met 5 juni wordt er gecollec-
teerd voor Prins Bernhard 
Cultuurfonds

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

Van 28 april tot
31 mei zijn er wegwerkzaam-
heden aan de Stobbenweg. 
De weg gaat dicht in beide 
richtingen. 

Van 10 mei tot en met 11 juni 
2021 mei zijn er asfalterings-
werkzaamheden aan de Wis-
tentweg. Er wordt een berm-
versteviging aangebracht, de 
bermen worden afgewerkt en 
de opritten worden hersteld 
aan de Wisentweg op het 
gedeelte Biddingweg richting 
Lelystad.

Van 17 mei tot en met 18 juni 
2021 wordt er bermverste-
viging aangebracht langs de 
Roodbeenweg vanaf huisnum-
mer 18 tot de Swifterweg.

Van 28 mei tot en met 4 juni 
vinden er asfalteringswerk-
zaamheden plaats aan de 
Roggebotweg. 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.

Vaccinatie
Zojuist heb ik een interview afge-
geven over beleidsthema’s die mij 
bezighouden. Wat bewaar ik dan 
voor mijn column? En dan ineens 
wordt mijn geboortejaar opgeroe-
pen om te vaccineren. Vanachter 
alle dossiers die nu spelen, met 
op de achtergrond de effecten van 
de pandemie, komt dan toch de 
zon een beetje op.
 
Ik durf er voor uit te komen hoor, 
1964. Het jaar dat ‘It’s all over 
now’ van The Rolling Stones het 
licht zag. Het jaar dat de rege-
ring in Den Haag zich nog druk 
maakte over de prijs van de 
toegangskaartjes van de Pier van 
Scheveningen. Die werd verdub-
beld van twee kwartjes naar één 
gulden. Voor vele gevaccineerden 
voor mij, mogelijk een jeugdher-
innering, voor de te vaccineren 
generatie na mij, mogelijk het 
centiment van hun ouders. Of 
misschien wel grootouders, ik 
heb het immers niet over het jaar 
waarin ik van school kwam.
 
Er ontstond een soort saam-
horigheid met mijn jaargenoten, 
vrienden, collega’s en ieder meer 
met wie ik waarschijnlijk ooit
dezelfde radioprogramma’s be-
luisterde, dezelfde nummer één 
hits bewonderde. Met mijn vac-
cinatie heb ik het gevoel er nog 
meer aan te hebben bijgedragen 
samen corona eronder te krijgen. 
En intussen zijn 1965 en 1966
opgeroepen. De doelgroep 1961-

1964 had zich namelijk wat minder 
enthousiast getoond om de inen-
ting te ontvangen dan verwacht. 
Aan hen die nog niet zijn ingeënt 
vraag ik bescheiden er nog eens 
over na te willen denken.
 
Zelf heb ik de vaccinatie dankbaar 
ontvangen. Zoals ik ook vertrouw 
op de vaccinaties die nodig zijn 
om naar Azië te reizen. Want of u 
nu komt uit het jaar dat Dronten 
haar eerste bewoners kreeg of
het jaar dat Nederland het Euro-
visiesongfestival won, we willen 
toch allemaal dat de corona-
periode snel geschiedenis is.
Ik mag hopen dat de coronapan-
demie gauw een thema is voor 
‘Andere tijden’. Hou vol.

Jean Paul Gebben,
Burgemeester

Heeft u vragen
over bijeenkomsten

of coronagerelateerde
meldingen bel dan met

14 0321.

Eikenprocessierups
De eikenprocessierups is momenteel volop aanwezig in eiken-
bomen. Vanaf ongeveer half mei krijgen de rupsen ‘brandharen’. 
Na contact met deze microscopisch kleine brandharen kunnen 
klachten ontstaan zoals hevige jeuk, huiduitslag en irritatie aan de 
ogen of aan de luchtwegen.

Opzoeken van nesten en rupsen
De eikenprocessierups wordt actief bestreden door de gemeente. 
Op sommige locaties heeft in april een preventieve bestrijding 
plaatsgevonden. Vanaf half mei wordt gestart met het inspecteren 
van de eikenbomen op nesten en rupsen. Begin juli wordt er een 
tweede inspectieronde gehouden en medio augustus nog een 
derde ronde. 
 
Verwijderen van nesten en rupsen
Wanneer in een boom in het stedelijk gebied eikenprocessierup-
sen worden aangetroffen wordt er een rood-wit lint om de stam 
van de boom gedaan met de opdruk ‘pas op eikenprocessierups’. 
De aangetroffen rupsen en nesten worden vervolgens door een 
aannemer machinaal opgezogen en in een luchtdichte zak opge-
vangen. Op deze wijze wordt verspreiding van de brandharen in 
de omgeving van de boom voorkomen. De zakken met rupsen en 
nesten worden vervolgens afgevoerd.

Meld rupsen of een nest
Ziet u ergens eikenprocessierupsen en/of nesten in een
eikenboom? Laat het ons weten via onze website via de button
‘Melding doen’ of telefonisch via telefoonnummer 14 0321.
De eikenprocessierups komt in principe alleen voor in eiken. 

Informatie
Meer informatie over de eikenprocessierups, de risico’s hiervan en 
de beheersing van de overlast is te vinden op onze website onder 
‘eikenprocessierups’.

Uitnodiging ondermijningsavond 
voor ondernemers
Aantrekkelijke bedrijventerreinen 
en een goed vestigingsklimaat 
zijn belangrijk voor de gemeente 
Dronten. Leegstand is een kans 
om mooie nieuwe bedrijven aan 
te trekken, maar kan ook een 
bedreiging zijn als criminelen hier-
door ongemerkt hun slag kunnen 
slaan. De wereld van ripdeals, het 
witwassen van crimineel verkre-
gen geld, afpersing, uitbuiting van 
illegale werknemers en brand- of 
explosiegevaarlijke hennepkwe-
kerijen en xtc-labs, komen dan 
ineens heel dichtbij. Criminele 
activiteiten midden tussen het re-
guliere bedrijfsleven vormen een 
steeds groter probleem.

Onlangs nog voerden de gemeen-
te Dronten samen met politie en 
de belastingdienst een grote con-
trole uit bij een aantal bedrijven 
op bedrijventerreinen in Dronten. 
De gemeente Dronten wil samen 
met ondernemers en pandei-
genaren de bedrijventerreinen 
aantrekkelijk en veilig houden. 
Daarom organiseren deze partijen 
een speciale online bijeenkomst, 
waarbij burgemeester Gebben 

vertelt over het doel van de 
integrale controles. Het Regionale 
Informatie- en Expertise Centrum 
vertelt u over hoe u criminele ac-
tiviteiten herkent. Daarna komen 
de politie en een ondernemer aan 
het woord over wat zij belangrijk 
vinden en hoe u melding kunt 
doen van ondermijning. Het Cen-
trum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid vertelt als laatste hoe 
u criminele situaties kunt voorko-
men. In dit laatste deel schuift ook 
OVDD-bestuurslid Harry de Jong 
aan. Hij is binnen OVDD deskundi-
ge en eerste aanspreekpunt voor 
ondernemers over dit onderwerp.

Datum: dinsdag 1 juni 2021
Tijd: 19.30 uur – 20.30 uur
 
Aanmelden
Zorg dat u erbij bent op 1 juni 
2021. Deelname is gratis.
Op www.ovdd.nl/
ondermijningsavond-voor-
ondernemers
vindt u alle informatie en kunt u 
zich aanmelden om live mee te 
praten.

Voordeel met de Pas van Dronten
Er kan steeds weer meer onder-
nomen worden. Naast kappers 
en schoonheidssalons zijn nu 
ook winkels weer open. Terrassen 
kunnen na inschrijven bezocht 
worden. Verenigingen kunnen 
meer deuren openen voor sport 
en andere activiteiten. Heeft u 
een Pas van Dronten, houd deze 
dan weer bij de hand en pak uw 
voordeel. 
Maak bijvoorbeeld kennis met 
een nieuwe sport door een gratis 
proefles, ontvang een extraatje op 
het terras of winkel met korting. 

Heeft u een tegoed op de Pas 
staan, verzilver dit dan bij deelne-
mende winkels, verenigingen en 
andere organisaties die aangeslo-
ten zijn bij de Pas van Dronten. 
Uw tegoed, alle aangesloten 
aanbieders en acties die op dit 
moment gelden vindt u op
www.pasvandronten.nl. 

Denkt u wel aan de maatregelen 
die nog gelden om het coronavi-
rus terug te dringen, dan houden 
we het voor iedereen zo veilig 
mogelijk.

Pak je 
voordeel!

www.pasvandronten.nl

Sport/
bewegen

Eten en 
drinken

Uitjes Beauty Cursussen Winkelen



Agenda
Datum Tijd Activiteit Locatie

27-05-2021 19:30-00:00 uur Raadsvergadering Online www.dronten.nl

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

Bekendmakingen

Vooraankondiging en 
terinzagelegging voor-
ontwerp besluiten 
“Dronten-Parkresidentie 
(D1005)”
Het college van Dronten maakt ingevolge artikel 
1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat zij, besluiten voorbereiden voor het plan 
“Dronten-Parkresidentie (D1005)”. Dit plan ligt 
aan de Ansjovisweg en vervangt het nu geldende 
bestemmingsplan en maakt de ontwikkeling van 
50 extra woningen 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 er 
voor het plan “Dronten-Parkresidentie (D1005)” 
besluiten ter inzage liggen.
De volgende voorontwerp besluiten liggen ter 
inzage:
1. Voorontwerp bestemmingsplan “Dronten- 

Parkresidentie (D1005)” op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening;

2. concept beeldkwaliteitsplan;

U kunt de betreffende stukken inzien van 27 mei 
2021 t/m 8 juli 2021 bij;
- de publieksbalie van het gemeentehuis op 

afspraak; 
- www.dronten.nl.;
- www.ruimtelijkeplannen.nl.
Tijdens de inzageperiode kan iedereen schriftelijk 
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.

Het college heeft een inzamelvergunning verleend 
voor het huis-aan-huis inzamelen van textiel aan 
Stichting Edukans. Edukans werkt in ontwikke-
lingslanden aan het best mogelijke onderwijs 
voor kinderen en jongeren. Een kind dat leert, is 
een kind met kansen. Want op school leer je veel 
meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er 
voor jezelf opkomen. Je talenten ontwikkelen. 
Watje op school leert, is voor altijd. Wereldwijd 
gaan 263 miljoen kinderen en jongeren niet
naar school of ze stoppen voortijdig. Er wordt 
ingezameld in week 23.

Verzoek om intrekking 
verleende omgevingsver-
gunningen Windplan Blauw
Bij het college is binnengekomen het verzoek tot 
intrekking van alle verleende omgevingsvergun-
ningen die samenhangen met de realisatie van 
Windplan Blauw. Het college heeft het voorne-
men om dit verzoek af te wijzen. Het concept 
besluit ligt ter inzage bij de publieksbalie van het 
gemeentehuis te Dronten tijdens openingstijden 
en gedurende zes weken ingaande op de dag van 
deze bekendmaking in de Flevopost. 

Zienswijze
Een ieder kan tegen dit voornemen zijn/haar 
zienswijze inbrengen. Dit doet u mondeling tij-
dens een binnen deze termijn daarvoor te maken 
afspraak met mevrouw G. Topper via telefoon-
nummer 14 0321 of wel schriftelijk door uw ziens-
wijze te sturen naar het college van Dronten,
t.a.v. team VHV, Postbus 100, 8250 AC te Dronten.

Vraag op tijd een nieuw reisdocument aan
De hoop en verwachting is dat in de aan-
loop naar de zomer steeds meer vakan-
tielanden als veilig kunnen worden aange-
merkt. De reisbranche verwacht een grote 
vraag naar last minute reizen. 
Het is daarom belangrijk om nu al de gel-
digheid van uw reisdocumenten te controle-
ren. Wacht niet met het aanvragen van een 
nieuw reisdocument.

Door de coronamaatregelen kunnen mo-
menteel minder mensen worden toegelaten 
in het gemeentehuis. Als u er te laat achter 
komt dan is er een spoed procedure nodig. 
Dit kost extra geld en is soms niet meer 
haalbaar. Voor het maken van een afspraak 
en wat er nodig is om een reisdocument 
aan te vragen, dit kunt u doen op
afspraakmaken.dronten.nl/internetafspraken/.

Uitnodiging Toekomstplein Swifterbant
Bent u benieuwd naar de resultaten van de 
enquête en themamarkten in het kader van 
de Dorpsvisie Swifterbant? Meld u dan nu 
aan voor het online Toekomstplein Swifter-
bant op 3 juni van 19.30 tot 21.00u! Tijdens 
dit toekomstplein nemen we u mee in de
resultaten van de enquête en de thema-
markten die gehouden zijn i.h.k.v. het

participatieproces voor de Dorpsvisie
Swifterbant. Daarnaast is er de mogelijkheid 
hierop te reageren en in discussie te gaan.
Aanmelden kan via de volgende link:
forms.gle/9uaJJQ7KWk9pkMAY6
Heeft u vragen? Neem dan contact op
met Bart van Rijkom via
bart.vanrijkom@bureaubuiten.nl 

Inleveractie gemeentelijke eigendommen 
voor studenten in Dronten
Op woensdag 2 juni en dinsdag 8 juni 
2021 organiseert de gemeente Dronten 
in samenwerking met Aeres HS en de 
studentenverenigingen een inleveractie 
van gemeentelijke eigendommen voor 
studenten in Dronten. De gemeente biedt 
éénmalig de mogelijkheid om alle gemeen-
telijke eigendommen, zoals wegwijzers, 
verkeers- en straatnaamborden straffeloos 
en dus zonder consequenties terug te geven 
aan de gemeente. Wanneer na de inlever-
actie gemeentelijke eigendommen worden 
aangetroffen in studentenwoningen, wordt 
er gehandhaafd. Iedereen kan van deze 
kans gebruik maken en de spullen  inleve-
ren zodat ze weer voor de juiste doeleinden 
gebruikt kunnen worden!

Waar?
-  Parkeerplaats bij Aeres HS, De Drieslag, 

parkeerplaats Agripark (campus)
-  Parkeerplaats bij 

De Oeverloper 139 (noord)
-  Parkeerplaats Steenbergen, 

Barkasstraat (centrum)
-  Parkeerplaats winkelcentrum 

Dronten-Zuid, Wardhof (zuid)

Wanneer?
Woensdag 2 juni van 15:00-17:00 uur 
Dinsdag 8 juni van 15:00-17:00 uur

Bij vragen kan contact worden
opgenomen met de gemeente Dronten
via gemeente@dronten.nl.


