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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 6 tot en met
12 juni wordt er gecollecteerd 
voor Edukans 

Van 6 tot en met 12 juni wordt er 
gecollecteerd voor EpilepsieNL

Van 13 tot en met 19 juni
wordt er gecollecteerd voor 
Rode Kruis

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 10 mei tot
en met 11 juni 2021 mei zijn er 
asfalteringswerkzaamheden 
aan de Wistentweg. Er wordt 
een bermversteviging aange-
bracht, de bermen worden af-
gewerkt 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.

Op 14 juni zijn er asfalte-
ringswerkzaamheden bij de 
Vuursteenweg in Swifterbant, 
de weg gaat dicht in beide 
richtingen.

Op 14 juni zijn er asfalterings-
wegwerkzaamheden bij de 
Rendierweg in Dronten, de 
weg gaat dicht in beide rich-
tingen.

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

Vooruit kijken
Murder ballad, De Slag om de 
Schelde! De Meerpaal is weer 
open. De sportvoorzieningen kun-
nen weer open. Het land gaat van 
het slot. Dronten gaat weer open, 
en dat stemt mij goed. Schouders 
eronder en de toekomst tegemoet. 
Daar is onze organisatie ook mee 
bezig. De toekomst van Dronten. 

Het college, onze medewerkers 
kijken terug, in de rondte en voor-
uit, zodat we goed beslagen ten 
ijs komen wanneer we met u over 
de visie voor Dronten in gesprek 
gaan. Wie wij als Drontenaren 
zijn raakt vooral onze cultuur en 
onze cultuurhistorie. De Meerpaal 
is daar in mijn ogen toch wel het 
hart van. De architect Frank van 
Klingeren reed eens door Dron-
ten en het verbaasde hem dat hij 
er alweer uit was. Dat gaf hem 
het idee dat De Meerpaal ‘op het 
kruispunt der wegen’ moest staan. 
De Meerpaal moest in de weg 
staan. Onze toen nieuwe samenle-
ving omarmde die gedachte.

Wat ons de toekomst gaat
brengen in Dronten? 
Als portefeuillehouder duurzaam-
heid, cultuur, sport en niet in de 
laatste plaats financiën houdt de 
toekomst mij bezig. Binnenkort 
gaan wij er met de gemeenteraad 
over in gesprek. Een nieuwe ma-
nier van begroten, waarbij niets 
meer vanzelfsprekend is omdat 
het zich in de loop der jaren op-
stapelde.

We gaan kijken welke uitgaven 
passen bij de uitdagingen van 
vandaag, wat past binnen het 
beleid van een gemeente, waar 
de samenleving energie in stopt 
en hoe we een begroting voor 
meerdere jaren sluitend kunnen 
krijgen. Want dat is toch altijd 
weer de uitdaging om onze vaste 
kosten, ook met vaste inkomsten 
te kunnen betalen terwijl die in-
komsten vanuit het rijk zo vast niet 
meer zijn. Toch vertrouw ik erop 
dat we met ons nieuwe systeem 
van begroten een goede toekomst 
voor onze gemeente tegemoet 
mogen zien. Fijne zomer! 

Ton van Amerongen
Wethouder sport, cultuur
duurzaamheid en financiën

Heeft u vragen
over bijeenkomsten

of coronagerelateerde
meldingen bel dan met

14 0321.

Voordrachten Koninklijke 
onderscheiding 2022

Kent u iemand in de gemeente Dronten die een Koninklijke
Onderscheiding verdient? Veel mensen kunnen deze vraag met 
“ja” beantwoorden, want ook in deze gemeente zetten veel 
mensen zich als vrijwilliger in voor de samenleving. De jaarlijkse 
‘lintjesregen’ die plaatsvindt op de dag voor Koningsdag is dé 
gelegenheid om deze mensen te bedanken voor hun inzet.
Maar dan moeten ze wel eerst worden voorgedragen. Iedereen 
kan en mag iemand anders voordragen voor een lintje. 

Hoe draag ik iemand voor?
Het toekennen van een Koninklijke Onderscheiding gebeurt niet 
zomaar, daar gaat een procedure van een aantal maanden aan 
vooraf. Als u iemand voor een Koninklijke Onderscheiding wilt 
voordragen, kunt u een voorstel indienen bij de burgemeester 
aan de hand van een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u
aanvragen bij het bestuurssecretariaat of downloaden van
www.dronten.nl (zie hiervoor het “Digitaal gemeenteloket”).
Op dit formulier moeten o.a. onderstaande zaken over de
betreffende persoon worden ingevuld:
- Namen, adres, woonplaats en een korte levensbeschrijving. 
- Bijzondere verdiensten
- Zijn de bijzondere verdiensten al eerder gewaardeerd 

of beloond?

Het is van groot belang dat u dit formulier zo nauwkeurig en 
volledig mogelijk invult en voorziet van ondersteunende verkla-
ringen. Als alles is ingevuld, kunt u uw aanvraag indienen.
Dat kan op verschillende manieren:
- Per post: Gemeente Dronten  t.a.v. Marleen Vos, 

bestuurssecretariaat, Postbus 100, 8250 AC Dronten
- Per e-mail: m.vos@dronten.nl
- Persoonlijk afgeven in het gemeentehuis

Procedure 
Het voorstel wordt in behandeling genomen en de procedure 
wordt gestart door het  complete voorstel, voorzien van een 
advies van de burgemeester, door te sturen naar de Commissaris 
van de Koning van onze provincie. Vanuit de provincie worden 
de voorstellen, na toetsing en goedkeuring, doorgestuurd naar 
het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag. Dit onafhanke-
lijke college brengt een advies uit aan de betrokken minister, 
die uiteindelijk een beslissing neemt. De voorstellen die door de 
minister zijn goedgekeurd worden ten slotte ondertekend door 
onze Koning. 

Door bovengenoemde procedure is het voor ons van groot
belang dat wij uw voorstellen voor de ‘Lintjesregen 2022 vóór 
1 juli 2021 hebben ontvangen, zodat wij deze tijdig en compleet 
door kunnen sturen naar de provincie.

Meer informatie
Voor meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke 
onderscheiding, kunt u contact opnemen met Marleen Vos,
bestuurssecretariaat, telefoonnummer 14 0321,
e-mail m.vos@dronten.nl of de informatie op onze website
www.dronten.nl raadplegen.

Tweede nieuwsbriefspecial MFC 
Swifterbant verschenen
Elke maand houden gemeente 
Dronten, OFW en Dorpsbelangen 
Swifterbant, inwoners, vereni-
gingen en belangstellenden in 
Swifterbant op de hoogte rond de 
komst van het Multifunctioneel 
Centrum (MFC). Via een speciale 
nieuwsbrief laten we u maande-
lijks weten wat de stand van zaken 
is rond het MFC en nemen we u 
mee via updates, foto’s en inter-
views van inwoners en gebruikers 
met het laatste nieuws.

In deze nieuwsbrief gaan Noek 
Pauw, directeur-bestuurder van 
OFW en Trudi Scheepers van 
Dorpsbelangen Swifterbant 

samen in gesprek over de plek 
waar mensen samenkomen en 
wonen. Wat voor type woningen 
komen er? Hoe duurzaam zijn de 
woningen? In de komende maan-
den nemen we u via de nieuws-
briefspecials mee en zorgen we 
ervoor dat u op de hoogte bent 
van de ontwikkelingen. Zo kijken 
we samen met gemeente, OFW, 
dorpsbelangen, inwoners, gebrui-
kers en iedereen die meewerkt 
aan de komst van het MFC vooruit 
naar dit mooie project in Swifter-
bant. U kunt zich abonneren op 
de nieuwsbrief via laposta.nl/f/
ssxiokxlnkdt 

Vragenlijst vuurwerk
Tijdens de jaarwisseling van 
2020/2021 was er een vuurwerk-
verbod ingesteld. Er mocht wel 
carbid worden afgestoken maar 
geen vuurwerk. We vinden het als 
gemeente belangrijk om erachter 
te komen hoe u het afsteken van 
vuurwerk en carbid ervaart. Daar-
om hebben we een vragenlijst 
opgesteld. Wilt u deze invullen? 
U vindt de vragenlijst op dronten.
ikpraatmee.nl of scan de QR-code.

Wilt u hulp bij het invullen van de 
vragenlijst? Bel dan gerust met 
het Klantcontactcentrum van de 
gemeente Dronten via telefoon-
nummer 140321, dan vult een 
medewerker samen met u de 
vragenlijst in. 

Vraag op tijd een nieuw
reisdocument aan
De hoop en verwachting is dat in 
de aanloop naar de zomer steeds 
meer vakantielanden als veilig 
kunnen worden aangemerkt. De 
reisbranche verwacht een grote 
vraag naar last minute reizen. 

Het is daarom belangrijk om nu 
al de geldigheid van uw reisdocu-
menten te controleren. Wacht niet 
met het aanvragen van een nieuw 
reisdocument.

Door de coronamaatregelen kun-
nen momenteel minder mensen 
worden toegelaten in het gemeen-
tehuis. 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/.

Help mee aan de veiligheid in de gemeente Dronten.

Doe mee met:

www.burgernet.nl

Rookvrij kinderspel
Bij spelende kinderen horen geen 
rokende mensen. Niemand wil dat 
kinderen meeroken of het later zelf 
gaan doen. Toch raken elke week 
honderden kinderen verslaafd aan 
roken.
Gelukkig gebeurt er al veel om 

kinderen rookvrij te laten spelen.
Help mee om ook alle andere 
plekken waar kinderen spelen of 
sporten rookvrij te krijgen. Ga naar 
www.rookvrij.nl, selecteer uw 
sportvereniging of speelplek en 
teken voor rookvrij. 



Agenda

Datum Tijd Activiteit Locatie

9 juni 19:30-00:00 uur Commissievergadering Online te volgen
  (jaarstukken en Kadernota) op www.dronten.nl

10 juni 19:30-00:00 uur Commissievergadering Online te volgen
  (vervolg Kadernota) op www.dronten.nl

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

Kijk voor meer tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

De deur uit?
Laat een lamp aan.

Maak het inbrekers
niet te makkelijk

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.

Bekendmakingen

Standplaatsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft op basis van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening (APV), het Standplaatsenbeleid gemeen-
te Dronten en de bijbehorende beleidsregels de 
volgende vergunningen verleend en/of ingetrok-
ken voor het innemen van een standplaats:

Verleend
• 2021-0277 voor de verkoop van snacks dagelijks 

van 1 juni 2021 tot 1 oktober 2021 aan de 
Harderdijk te Biddinghuizen. Verzonden op 
1 juni 2021.

• 2020-0675 voor de verkoop van vis en aan-
verwante artikelen, wekelijks op vrijdag aan 
de Schans A te Dronten; verzonden op 28 mei 
2021.

Intrekking
Op verzoek van de vergunninghouder heeft het 
college de volgende standplaatsvergunning 
ingetrokken van:

• 2019-0690 voor de verkoop van vlees/vleeswa-
ren wekelijks op vrijdag aan de Schans A 
te Dronten; verzonden op 27 mei 2021.

• 2020-0675 voor de verkoop van vis en aan-
verwante artikelen, wekelijks op vrijdag aan 
de Schans C te Dronten; verzonden op 28 mei 
2021.

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

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn 
van 6 weken na de dag van verzending van de 
beschikking aan de aanvrager, schriftelijk of 
digitaal bezwaar maken tegen dit besluit bij het 
college van burgemeester en wethouders, t.a.v. 
team Bedrijfsvoering POCJB. Een bezwaarschrift 
schort de geldigheid van een beschikking niet 
op. Als een bezwaarschrift wordt ingediend, kan 
tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voor-
ziening worden gericht aan de voorzieningenrech-
ter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

Voor inlichtingen kunt u terecht bij het team
Vergunningen, Handhaving en Veiligheid
via telefoonnummer 14 0321.

Indien u digitaal bezwaar wilt maken, dan kunt 
u dit doen via de gemeentelijke website, digitale 
formulieren. U hebt dan wel een DigiD nodig. 

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.

Verkeersbesluit 
gehandicapten- 
parkeerplaats
Bij het team Vergunningen, Handhaving en 
Veiligheid in het gemeentehuis te Dronten liggen 
de volgende genomen verkeersbesluiten inclusief 
bijbehorende tekening ter inzage:

Het verkeersbesluit tot het aanwijzen van een 
gehandicaptenparkeerplaats met kentekenonder-
bord:
• 2021-0631 Het gaat om een parkeervak aan 

De Regenboog 492 te Dronten; verzonden op 
2-6-2021

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

Belanghebbenden kunnen binnen een termijn 
van 6 weken na de dag van verzending van de be-
schikking aan de aanvrager, schriftelijk of digitaal 
bezwaar maken tegen dit besluit bij het college 
van burgemeester en wethouders, t.a.v. team 
Bedrijfsvoering POCJB.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de administra-
tie van het team Vergunningen, Handhaving en 
Veiligheid via telefoonnummer 14 0321.

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

  

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van vrijdag 21 mei 2021 tot en met woensdag  
2 juni 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-0249 26-02-2021 Roodbeenweg 3 Dronten, bouwen van een overdekte uitloop tussen twee 

stallen 
2021-0614 21-05-2021 Havikskruid 10 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde  

van de woning 
2021-0616 24-05-2021 Pastorale 47 Dronten, plaatsen van een veranda / tuinoverkapping  
2021-0617 24-05-2021 Ellerweg 18 Biddinghuizen, verleggen van de sloot  
2021-0619 25-05-2021 De Morinel 140 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-0597 18-05-2021 Melkweg 7 Dronten, verbreden van de uitrit 
2021-0620 25-05-2021 Buitenplaats 16 Dronten, uitbreiden van de woning 
2021-0622 25-05-2021 Parkresidentie fase2, kavel 48 Dronten, bouwen van een woning met  

berging 
2021-0295 26-05-2021 Hondsrug 236 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 

van de woning 
2021-0628 26-05-2021 Spijkweg 15 11 Biddinghuizen, plaatsen van een koffiecorner/ 

verhuurruimte en opslagruimte bij Jachthaven Resort Zuiderzee 
2021-0629 26-05-2021 Elandweg 3 Swifterbant, dempen van de sloot i.v.m. Windplan Blauw. 

aanvraag watercompensatie ( kwelsloot verbreden) en nieuwe dammen 
aanleggen in kavelsloot tussen H110 en H111. opnieuw draineren en deels 
aansluiten op Rendiertocht 

2021-0632 27-05-2021 Oosterlingenhuis 2 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-0633 27-05-2021 De Sallandse Roe 11 Dronten, verplaatsen van de schutting 
2021-0637 28-05-2021 Bontwerkersgilde 16 Dronten, plaatsen van een erfafscheiding 
2021-0638 28-05-2021 Bijsselseweg 11-172 Biddinghuizen, handelen in strijd met regels RO 

(permanent wonen in een recreatiewoning) 
2021-0639 28-05-2021 Waterparc Veluwemeer Biddinghuizen, bouwen van 7 recreatiewoningen   
2021-0640 31-05-2021 Het Ruim 53 Dronten, verplaatsen van een niet dragende scheidingswand 

tussen winkels 
2021-0642 31-05-2021 Bijsselseweg 11-73 Biddinghuizen, uitbreiden van de recreatiewoning 
2021-0645 31-05-2021 Buitenplaats Veluwemeer kad. sectie F 919, bouwnummer T17 

Biddinghuizen, bouwen van een woning 
2021-0648 01-06-2021 Stobbenweg 13 Dronten, handelen in strijd met regels RO 
2021-0649 01-06-2021 Koriander 8 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-0653 01-06-2021 De Amazone 12 Dronten, verwijderen van een dragende muur en plaatsen 

van een pilaar t.b.v. draagconstructie en het plaatsen van een schuifpui in  
de achtergevel van de woning 

2021-0654 02-06-2021 Herfst 35 Dronten, plaatsen van twee raamkozijnen in linker buitengevel 
2021-0655 02-06-2021 Elandweg 19 Swifterbant, verlengen van de bewaring  
 
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 26 mei 2021 tot en met woensdag 2 juni 2021 zijn op verzoek van de aanvrager 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-0621 Oostergo 5 Dronten, vervangen van bestaande kozijnen van de garage  
2020-1449 Overijsselseweg (kad. sectie B 3360), Kamperhoekweg (kad. sectie H 442), 

Dronterringweg (kad. sectie B 13480 Dronten, tijdelijk plaatsen van 6 bouwborden langs 
enkele gemeentelijke en provinciale wegen voor Windplan Blauw  

 
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 

 
2021-0444 Voorhaven 5 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel 
 
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 woensdag 26 mei 2021 tot en met 
woensdag 2 juni 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-0412 kad. sectie F 866, kavel M Leuvenumse beek Biddinghuizen, 
bouwen van een vrijstaande woning  

V 02-06-2021 

2021-0423 Olsterpad 8 Dronten, gewijzigd bouwen van een onderstation 
Tennet als onderdeel van Windplan Groen  

V 02-06-2021 

2021-0509 Pastorale 4 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 31-05-2021 
2021-0510 Oudebosweg 39 Dronten, milieuneutraal wijzigen van de inrichting 

en het plaatsen van een warmtewisselaar in de pluimveestal 
V 27-05-2021 

  
* = 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.  
 
 
 

Hoorzitting commissie bezwaarschriften kamer Algemene zaken

Eikenprocessierups
De eikenprocessierups is momenteel volop 
aanwezig in eikenbomen. 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 bestre-
den door de gemeente. Op sommige loca-
ties heeft in april een preventieve bestrij-
ding plaatsgevonden. Vanaf half mei wordt 
gestart met het inspecteren van de eikenbo-
men 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 ge-
bied eikenprocessierupsen worden aan-
getroffen 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 we-
ten 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 eikenprocessie-
rups, de risico’s hiervan en de beheersing 
van de overlast is te vinden op onze website 
onder ‘eikenprocessierups’.



“Aan mij is niets te zien”

Eind 2019 is het project ‘Beschermd
Wonen in Beweging’ in Dronten
gestart. Dit project wordt uitgevoerd door 
het lectoraat GGZ & Samenleving van 
Hogeschool Windesheim, in opdracht van 
de gemeente. Bewoners en organisaties 
werken in dit project samen aan: 

- het zorgen voor een goede overstap 
van beschermd naar (begeleid) 
zelfstandig wonen voor mensen met 
psychische kwetsbaarheden

- het zorgen voor een ‘zachte landing’ 
in de wijk, voorbereid worden op het 
wonen in de wijk.

Een belangrijk onderdeel is om bewoners 
die hier ervaring mee hebben op te leiden 
tot ervaringsdeskundig belangenbehar-
tigers. Een van deze belangenbeharti-
gers is Daniëlla Woudwijk-Dijkstra. In de 
column hieronder vertelt zij meer over het 
project en over haar ervaringen met wo-
nen met een psychische kwetsbaarheid in 
Dronten.

Mijn naam is Daniëlla Woudwijk-Dijkstra
Misschien heeft u mij eind 2020 gezien op 
Omroep Flevoland of gehoord op NPO 
Radio1. Hierin werd gesproken over mys-
terieuze “pionierspost” die we met een 
groep hebben gemaakt voor de inwoners 
van Dronten. In deze tijd met Corona, 
vonden we dat we iets positiefs moesten 
doen. Om mensen te laten zien dat er aan 
ze gedacht wordt, om ze een hart onder 
de riem te steken en ze een glimlach te 

bezorgen. Om iets te delen van wat ons 
helpt in moeilijke tijden. En dat deden we 
niet zomaar:
 
“Aan mij is niets te zien....” 
Zo begon ik in februari van dit jaar mijn 
speech, tijdens een voorstelling in de 
Meerpaal. Ik doe mee aan een project in 
Dronten, waarbij mensen met psychische 
kwetsbaarheden centraal staan.
In dit project werken verschillende instan-
ties (denk aan woningbouwvereniging, 
beleidsmedewerkers van de gemeente, 
WMO-gidsen, maatschappelijk werk) 
samen om het leven van mensen met 
psychische kwetsbaarheid, waaronder 
het wonen in Dronten, makkelijker te 
maken en te verbeteren. Beleid wordt 
vaak achter een bureau geschreven, maar 
in dit project staat de ervaring van en het 
directe contact met deze groep mensen 
centraal. Wat hebben zij nodig? We hopen 
met elkaar de taboes voor psychische 
kwetsbaarheden een beetje te kunnen 
doorbreken, stigma te verminderen en 
vooroordelen weg te nemen. Ieder mens 
mag er zijn! En we hopen dat ook u hier-
aan mee wilt doen.
 
Vanuit het project volg ik een training 
om ervaringsdeskundig belangenbehar-
tiger te worden. Ik wil een stem zijn voor 
mensen die dat niet kunnen, ik wil voor 
hen opkomen. Ik heb zelf twee keer een 
depressie gehad en een sociale fobie.
Ik heb dus ervaring en kennis om te delen 
met anderen. In de zomer vindt er in 

Dronten een expositie plaats over men-
sen met psychische kwetsbaarheden. Ik 
deel ook daar iets van mijzelf. Hieronder 
leest u mijn ingezonden gedicht dat ik zelf 
gemaakt heb. Ik wil u oproepen om ook 
iets van uzelf in te sturen. Om te delen 
met de rest van Dronten, zodat we samen 
taboes doorbreken.

 
Moe
Altijd maar moe,
Soms geef ik er aan toe
Maar meestal ga ik door
Totdat mijn lichaam zegt: “tot hier en niet 
verder hoor”!
Dan word ik letterlijk ziek
En ben dan alles behalve energiek
Altijd maar moe,
Soms weet ik niet hoe
 
Hoe ik verder moet in dit drukke leven,
Soms voelt het als overleven
 
Mensen zeggen vaak: “iedereen is wel 
eens moe”
Maar ik wil dat ook graag, ‘wel eens moe’
 
Dan hoef ik niet meer zo te knokken en 
slaap ik een nachtje goed
En leef dan mijn leven zoals het “moet”
 
Altijd maar moe
Niemand weet hoe ik me voel
Alleen degene die hetzelfde hebben
weten wat ik bedoel
 

Toch zit ik niet bij de pakken neer
Geniet ik van het leven telkens weer
 
Mezelf altijd maar moeten verdedigen
Om soms moe van te worden!
 
Deze column is onderdeel van een reeks 
berichten over beschermd wonen in 
de wijk. Hiermee willen wij inwoners 
informeren over de ontwikkelingen op 
het gebied van beschermd wonen. Wilt 
u ook iets delen over uw ervaring met 
psychische kwetsbaarheid? Mail dan naar: 
sociaal0321@dronten.nl


