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

Van 20 tot en met 26 juni wordt 
er gecollecteerd voor Maag 
Lever Darm Stichting

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 17 mei tot
en met 18 juni 2021 wordt er 
bermversteviging aangebracht 
langs de Roodbeenweg vanaf 
huisnummer 18 tot de Swif-
terweg.

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

Nieuwbouw voor de praktijkschool
Vorige maand heeft onze gemeen-
teraad ruim € 4,8 miljoen beschik-
baar gesteld voor het realiseren 
van een nieuw schoolgebouw 
voor het praktijkonderwijs aan het 
Koning Willem-Alexander Plein in 
Dronten. Een mooie mijlpaal na 
jaren van voorbereiding met onze 
partners, het Almere College en 
Woningcorporatie Oost Flevoland 
Woondiensten (OFW). Volgens 
planning kan het nieuwe gebouw 
bij het Perron, met ingang van het 
schooljaar 2023/2024 in gebruik 
genomen worden.

Het wordt niet zomaar een school-
gebouw. Het is een bijzondere 
en unieke combinatie: de nieuw-
bouw van de praktijkschool van 
het Almere College met de echte 
praktijk van het bedrijfsleven in de 
school en 60 appartementen van 
OFW. Het wordt een voorziening 
voor (kwetsbare) jongeren waar 
wonen, leren en werken bij elkaar 
worden gebracht. Een voorziening 
waar zelfredzaamheid in gezamen-
lijkheid voorop staat. Het is een 
goede start voor deze jongeren op 
weg naar het volwaardig mee-
doen in de samenleving. 

Extra mooi is dat het idee voor 
deze bijzondere voorziening 
bedacht is in Dronten zelf. Het 
was en is de droom van één van 
de medewerkers van het Alme-
re College. De droom om alles 
samen te brengen in één gebouw 
wat nodig is om onze kwetsbare 
jongeren te helpen en ondersteu-
nen om uiteindelijk goed mee te 

kunnen doen. Dromen realiseren 
kost altijd wat tijd, maar prachtig 
dat hiervoor in gemeente Dronten 
de ruimte wordt geboden! 

Het huidige tijdelijke schoolge-
bouw voor het praktijkonderwijs 
wordt op dit moment opgeknapt. 
Dit is noodzakelijk om de leerlin-
gen en docenten tot de oplevering 
van het nieuwe schoolgebouw 
ook een passende leer- en
werkomgeving te kunnen blijven 
geven. 
Ik kijk met de leerlingen en 
docenten uit naar de komende 
nieuwbouw van de praktijkschool: 
een vaste en mooie locatie, die de 
leerlingen en medewerkers van 
het Almere College echt verdie-
nen! 

Peter van Bergen 
Wethouder Onderwijs Heeft u vragen

over bijeenkomsten
of coronagerelateerde

meldingen bel dan met
14 0321.

Project Beschermd Wonen
in Beweging
Ook in Dronten wonen mensen met een psychische kwetsbaar-
heid. De meesten mensen met een psychische kwetsbaarheid 
werken en wonen gewoon in de wijk en leveren een waardevolle 
bijdrage aan de samenleving. Misschien wonen ze ook bij u in 
de buurt. Misschien weet u niet dat er sprake is van een psychi-
sche kwetsbaarheid, misschien weet u dat van sommigen wel. 
Misschien herkent u bij uzelf ook wel dergelijke kwetsbaarheden, 
maar deelt u dit niet met uw omgeving. De afgelopen anderhalf 
jaar vond in Flevoland, maar Dronten liep voorop, het project 
Beschermd Wonen in Beweging plaats. Het project was gericht 
op meer begrip en beter wonen in de gemeente Dronten voor 
mensen die beschermd wonen of van daaruit zelfstandig (gaan) 
wonen.

We sluiten dit project met alle betrokken partijen af op woens-
dag 30 juni van 13.00 tot 16.00 uur. Een aantal Drontenaren is 
opgeleid als ervaringsdeskundig belangenbehartiger. Zij kampen 
zelf met een psychische kwetsbaarheid en leveren van daaruit een 
waardevolle bijdrage aan goed wonen in Dronten. Ook zij presen-
teren zich tijdens deze afsluiting. U bent van harte welkom bij de 
feestelijke afsluiting van het project: ‘Aan mij is niets te zien’. We 
zien u graag - met uw hond!- op het Meerpaalplein van Dronten. 
Daar kunt u met een hapje en drankje, genieten van muziek, poë-
zie, foto expo, steunhonden huldiging en nog veel meer. 

Het project is een samenwerking tussen het Lectoraat GGZ en 
Samenleving van Hogeschool Windesheim in Zwolle met erva-
ringsdeskundig belangenbehartigers, Kwintes, Gemeente Dron-
ten, Welzijnswerk de Meerpaal, Maatschappelijke dienstverlening 
Flevoland, Woningbouwvereniging OFW en de Wachtverzachter. 
Samen zijn zij aan de slag gegaan met het verbeteren van de 
overgang van beschermd naar zelfstandig wonen. Vanuit verschil-
lende perspectieven zijn ervaringen gedeeld, knelpunten in beeld 
gebracht en oplossingen gezocht. 

Tijdens de feestelijke afsluiting presenteren we wat deze samen-
werking heeft opgeleverd en maken we een gezellige ontmoeting 
mogelijk. Ook kijken we vooruit hoe we in Dronten samen verder 
gaan. Wij ontmoeten u graag op 30 juni, op het Meerpaalplein.

Lectoraat GGZ en Samenleving, Hogeschool Windesheim

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. 
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Windparken
Er worden in Dronten
twee windparken gebouwd,
Windplanblauw en Windplan 
Groen.
Meer informatie over de
windparken kunt u vinden op 
www.dronten.nl/duurzaam

Heeft u vragen over de
windparken dan kunt u terecht 
bij windparken@dronten.nl of 
het KCC van de gemeente via 
telefoonnummer 14 0321

In het webinar “Weten over me-
ten: geluid, metingen en windtur-
bines” konden inwoners van de 
Gemeente Dronten vragen stellen.
Het webinar is hier terug te kijken: 
live.kwoot.nl/gemeente-dronten-
weten-over-meten. Ook kunt u het 
naslagwerk opvragen via
windparken@dronten.nl

Samen doorbreken we het taboe
Huiselijk geweld
Om de verspreiding van het co-
ronavirus tegen te gaan, worden 
noodzakelijkerwijs ingrijpende 
maatregelen genomen. Mensen 
werken en leven daardoor meer 
thuis, hebben minder sociale 
contacten, minder afleiding en 
kunnen onzekerheid hebben over 
hun inkomen. Dat kan betekenen 
dat de spanningen thuis oplopen, 
wat de kans op fysiek, psychisch 
of seksueel geweld vergroot.

Kijk niet weg
Nu mensen elkaar minder treffen 
op verjaardagsfeestjes, school 
of de sportclub, blijft huiselijk 
geweld vaker verborgen. In deze 
uitzonderlijke tijd is het daarom 

extra van belang dat mensen iets 
doen. Een kleine stap kan al een 
groot verschil maken. Zowel voor 
mensen die zelf te maken hebben 
met huiselijk geweld als voor 
mensen in hun omgeving.

Ook binnen de gemeente Dronten 
willen we een vuist maken tegen 
huiselijk geweld. Dit kunnen we 
samen met u. 
U kunt iets doen door erover te 
praten of om advies te vragen. In 
alle gevallen kunt u terecht door 
te bellen naar Veilig Thuis, het 
telefoonnummer is 0800 2000. Op 
www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl
staan tips over hoe u huiselijk 
geweld herkent en hoe u in actie 
kunt komen. 

Drugslabs hebben meer impact op 
een buurt of bedrijf dan je denkt. 
Een laboratorium wordt slordig in 
elkaar gezet met een grote kans 
op ontploffing. Gevaarlijk afval 
wordt achtergelaten of elders 
gedumpt. Gebouwen of gebieden 
worden onherstelbaar aangetast. 
Weet aan wie je verhuurt!
Wist jij dat je online kunt melden 
bij Meld Misdaad Anoniem?

Zo blijf je anoniem:
- Je melding wordt verwerkt in 

een beveiligd formulier
- Meld Misdaad Anoniem haalt 

alleen de relevante informatie 
eruit en stuurt die door naar de 
politie en andere opsporingsin-
stanties

- Het meldformulier wordt na 
inzien vernietigd



Agenda

Datum Tijd Activiteit Locatie

17 juni 19:30-00:00 uur Commissievergadering Online te volgen
  (jaarstukken en 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

Hoorzitting commissie bezwaarschriften kamer Algemene zaken

Help mee aan de veiligheid in de gemeente Dronten.

Download de app, want hoe meer mensen deelnemen, hoe sneller
een persoon of voertuig wordt gevonden.

www.burgernet.nl


