
   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 3 tot en met
9 oktober wordt er
gecollecteerd voor HadicapNL.

Van 10 tot en met 16 oktober 
wordt er gecollecteerd voor 
Dierenbescherming.

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

De Zuid is tot
vrijdag 22 oktober 6:00 uur 
(een week later dan gepland) 
afgesloten vanaf de manege 
tot voorbij het kruispunt
richting de Dronterweg. Meer 
info: www.dronten.nl/dezuid. 

Er wordt groot onderhoud ge-
daan aan De Kampersluis aan 
de Colijnweg. Hiervoor is er op 
de brug tot en met 10 oktober 
een halve rijbaanafzetting. 
Autoverkeer kan slechts om en 
om passeren. Er zijn verkeers-
regelaars aanwezig. 

Tot vrijdag 8 oktober 06:00 
uur wordt er in de avonden 
en nachten gewerkt aan de 
N302 tussen Harderhaven en 
Harderwijk. Elke avond tussen 
20:00 uur en 06:00 uur is de 
weg dicht voor verkeer. In het 
weekend van vrijdagavond
1 oktober 20:00 uur tot en met 
maandagochtend 4 oktober 
06:00 uur is de weg helemaal 
afgesloten.

Kijk voor meer informatie
en alle wegwerkzaamheden
op www.dronten.nl/
wegwerkzaamheden
en op www.flevoland.nl/
werkaandeweg.
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Heeft u vragen over bijeenkomsten of
coronagerelateerde meldingen

bel dan met 14 0321.

Gemeente Dronten met partners aan 
de slag met tekort zorgpersoneel

De gemeente Dronten heeft samen met meer dan 30 organisaties 
in Flevoland de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland 
2021 – 2025 ondertekend. Deze actie-agenda voor het aanpakken 
van het tekort op de arbeidsmarkt in de zorg en welzijnssector is 
belangrijk voor onze toekomstige gezondheidszorg.
 
Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de actie-agenda en 
het uitvoeringsplan dat verder gaat dan de focus op instroom en 
het behoud van medewerkers. Het tekort vraagt om het anders 
organiseren van de zorg. Daarbij is de vraag hoe kunnen we 
meer doen met minder mensen. Dat vraagt de komende jaren om 
intensieve samenwerking. Samen nadenken over de kansen om 
het werk in de zorg aantrekkelijk te maken. Dat gaat over goede 
opleidingsmogelijkheden, het aantrekken en behouden van zorg-
professionals en de inzet van e-health.

Foto: Pim van der Maden

Let op! Het is weer oogsttijd!
De oogstperiode is weer volop 
aan de gang en dit betekent extra 
opletten voor weggebruikers en 
agrariërs.

Weggebruikers
- Houd er rekening mee dat de 

wegen glad kunnen zijn door 
modder.

- Sla waarschuwingen van bor-
den niet in de wind.

- Pas uw snelheid aan.

Agrariërs
- Plaats bij verontreiniging 

duidelijk leesbare modder/slip-
gevaar waarschuwingsborden 
op minimaal 100 meter voor de 
vervuiling.

- Zorg dat tijdens de werkzaam-
heden de weg veilig begaan-
baar blijft.

- Volgens de afvalstoffenveror-
dening bent u verplicht de weg 
na iedere werkdag schoon te 
maken.

- Bij hardnekkige vervuiling 
moet dit gebeuren door het 
schoonspuiten of het inzetten 
van een waterwagen met rolbe-
zem.

- Houd er rekening mee dat u als 
veroorzaker van de vervuiling 
bij schade aansprakelijk gesteld 
kunt worden.

- In het donker oogsten? Gebruik 
zwaailampen

Coronatoegangsbewijs voor
evenementen, horeca of culturele 
activiteiten
Het coronatoegangsbewijs is een 
vaccinatiebewijs, herstelbewijs, 
of een testbewijs van maximaal 
24 uur oud. Sinds 25 september 
word je als bezoeker in de horeca 
en bij evenementen of culturele 
voorstellingen gevraagd om je co-
ronatoegangsbewijs te tonen. Het 
coronatoegangsbewijs is er voor 
die plekken waar het drukker gaat 
worden. Zo kan Nederland verder 
open en kunnen we de 1,5 meter 
loslaten. Dat is soms best even 
wennen. Met het bewijs verlagen 
we het risico op besmetting en 
vergroten we onze veiligheid.

Vanaf 13 jaar
Voor iedereen vanaf 13 jaar is 
alleen met een coronatoegangs-
bewijs toegang mogelijk bij 
evenementen, horeca, culturele 
activiteiten (bioscoop, theater, 
optredens), festivals en professi-
onele sportwedstrijden. Vanaf 14 
jaar moet je naast het coronatoe-
gangsbewijs ook je identiteitsbe-
wijs kunnen laten zien. Dit geldt 
allemaal voor binnen én buiten, 
met én zonder vaste zitplaats. 
Bij afhaalrestaurants of afhalen 
bij sportkantines is het bewijs 
niet nodig. Terrassen van eet- en 
drinkgelegenheden zijn ook uitge-
zonderd. Kijk voor een volledige 
opsomming van alle situaties in 
de dagelijkse praktijk op
www.rijksoverheid.nl/
coronatoegangsbewijs.

Hoe u een toegangsbewijs krijgt
Download de CoronaCheck-app en 

klik op: QR-code maken. Selecteer 
waar je een QR-code van wilt ma-
ken. Voor een testbewijs gebruik 
je de ophaalcode die je per sms 
of e-mail van de testlocatie hebt 
gekregen. Voor een herstelbewijs 
of vaccinatiebewijs haal je je 
gegevens op met je DigiD. Voor 
meer informatie, kijk op corona-
check.nl. 

Liever een papieren coronabe-
wijs?
Je kunt je QR-code zelf uitprinten. 
Bijvoorbeeld als je geen smart-
phone hebt. Ga naar coronacheck.
nl en volg de stappen. Heb je geen 
DigiD, smartphone of computer 
met printer? Vraag iemand in je 
omgeving om te helpen. Of ga 
naar het informatiepunt digitale 
overheid in de bibliotheken. Kom 
je er echt niet uit, neem dan con-
tact op met 0800-1351 en vraag 
naar de mogelijkheden (bereik-
baar van ma. t/m zo. van 8-20u). 
Dan kun je in sommige gevallen 
een coronatoegangsbewijs (in dit 
geval alleen vaccinatiebewijs of 
herstelbewijs) op papier thuisge-
stuurd krijgen.

Waar kan ik naartoe voor een 
toegangstest?
Je kunt je gratis laten testen bij 
een toegangstestlocatie bij jou in 
de buurt. Kijk op testenvoortoe-
gang.nl voor een locatie bij jou 
in de buurt en maak online een 
afspraak. In principe ontvang je de 
uitslag binnen 2 uur. De uitslag is 
24 uur geldig.

Dronten marketing i.o. 
zoekt bestuursleden en 
een marketeer

Zie de advertentie in deze 
krant en kijk op
Drontengeeftjederuimte.nl

Foto: FotostudioWierd

Waterspeelplaats Kruizemunt
geopend

Aan de Kruizemunt is zaterdag 
een waterspeelplaats geopend 
door de heer Hans Betzema van 
Rotary Dronten, burgemeester 
Jean Paul Gebben van gemeente 
Dronten en kinderen uit de buurt 
van de speelplaats. Op initiatief 
van Rotary Dronten is de water-
speelplaats aangelegd. De speel-

plaats is gemaakt om kinderen 
uit te dagen buiten te spelen en 
samen te werken. De speelplaats 
is er voor iedereen, het is ook 
toegankelijk voor kinderen in een 
rolstoel. Bij de waterspeelplaats 
kunnen kinderen elkaar buiten 
ontmoeten en deze ontmoeting 
creëert verbinding in de buurt.

Gemeente Dronten
zoekt Afvalcoach

De vacature vindt u in deze 
krant en op www.dronten.nl. 

Gemeente Dronten
zoekt Cyber Agents
Cybercriminaliteit is een groei-
end probleem, ook in gemeente 
Dronten. Daarom doen wij mee 
aan HackShield. Samen met po-
litie Dronten roepen we kinderen 
van 8 tot en met 12 jaar op om de 
game HackShield te spelen. Met 
het spelen van de game worden 
kinderen digitaal vaardige Cyber 
Agents die online gevaar herken-
nen en kunnen voorkomen. Zo 
leren zij zichzelf en hun omgeving 
spelenderwijs beschermen tegen 
cybercriminelen. 

Inloopmiddagen over digitale 
veiligheid
Op dinsdag 12, woensdag 13 en 
donderdag 14 oktober zijn er in de 
FlevoMeer bibliotheken inloop-
middagen over digitale veiligheid. 
Iedereen, jong of oud is van harte 
welkom! Speciaal voor kinderen 
van 8 tot en met 12 jaar staan er 
computers en tablets waarop de 
game HackShield gespeeld kan 
worden. Ook kan kennis worden 
gemaakt met jongerenwerkers, 

agenten en BOA’s van de ge-
meente Dronten. Zij kunnen meer 
vertellen over digitale veiligheid 
en helpen kinderen op weg in de 
game. Voor een leuke selfie staan 
zij ook klaar. 

Dinsdag 12 oktober: 
Swifterbant, 15:00-17:00 uur
Woensdag 13 oktober: 
Biddinghuizen 15:00-17:00 uur
Donderdag 14 oktober: 
Dronten 14:00-17:00 uur

Lukt langskomen niet? Kijk dan op  
www.joinhackshield.nl/gemeente/
dronten voor meer informatie 
over de game of download de 
app voor smartphone en tablet. 
De beste Cyber Agents van de 
gemeente Dronten worden in 
december officieel gehuldigd en 
dingen tegelijkertijd mee naar de 
titel beste Cyber agent van Noor-
delijk Flevoland. Wil je meteen aan 
de slag meld je dan aan via
joinhackshield.nl of download de 
app voor je telefoon of tablet.

Kom naar de
bieb op 12, 13 of
14 oktober



Bekendmakingen

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)Agenda

Datum Tijd Activiteit Locatie

7 oktober 19:30-23:00 uur Raadsvergadering Online te volgen 
   op www.dronten.nl

12 oktober  Hoorzitting commissie Gemeentehuis (aanmelden
  bezwaarschriften kamer kan telefonisch of per mail)
  Algemene Zaken:
 13:30-14:15 uur - Subsidie Het Beste Idee
    van Dronten
 14:15-15:15 uur - Omgevingsvergunning
    Hof van Fleur

13 oktober 19:30-00:00 uur Commissie vergadering Dit betreft een aangepaste
  over de begroting 2022 vergadering die plaatsvindt
   in de raadzaal. Online te
   volgen op www.dronten.nl

14 oktober 19:30-00:00 uur Commissievergadering Dit betreft een aangepaste
  over de begroting 2022 vergadering die plaatsvindt
   in de raadzaal. Online te
   volgen op www.dronten.nl

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

 1 

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 22 september 2021 tot en met 
woensdag 29 september 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-1128 22-09-2021 Broodbakkersgilde 29 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-1172 23-09-2021 Reveweg 12 A Dronten, Brouwerij artemis zou graag haar activiteiten 

verbreden door een destilleerketel te plaatsten waarmee wiskey en 
moonshine geproduceerd kunnen worden.  

021-1173 24-09-2021 De Grutto 26 Dronten, bouwen van een dakkapel 
2021-1174 24-09-2021 Bijsselseweg 3 152 Biddinghuizen, uitbouwen van de recreatiewoning 
2021-1176 24-09-2021 Hoekwantweg 11 Biddinghuizen, Maatschap van kempen - van diepenbeek 

willen de agrarische bedrijfsactiviteiten uitbreiding met een boerderijwinkel 
(chill with milk) en een kaasmakerij. onderdeel van het concept chill with  
milk  

2021-1179 27-09-2021 Harderringweg 14 Biddinghuizen, Nieuwbouw kalverstal  
2021-1183 27-09-2021 Kleermakersgilde 77 Dronten, bouwen van een dakkapel 
2021-1184 27-09-2021 De Morgen 19 Dronten, bouwen van een dakkapel 
2021-1186 27-09-2021 De Linge 23 Dronten, aanbouwen van bestaand bedrijfspand 
2021-0713 09-09-2021 Staverdense beek Biddinghuizen Kad sectie F 977, bouwen van een  

woning,  
2021-1189 27-09-2021 De Ee 6 Dronten, plaatsen van 3 vlaggenmasten 
2021-1190 28-09-2021 De Kolk 64 Swifterbant, uitbreiden van het bedrijfspand 
2021-1193 29-09-2021 Wisentweg 48 Swifterbant, betreft de permanente bewoning van 

zorgbehoevende in de bestaande zorgunits 
2021-1197 29-09-2021 Waterparc Veluwemeer kavels 155 en 163 t/m 167, bouwen van 6 

recreatiewoningen   
 
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. 
 
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 
2021-0887 Roodbeenweg 17 Dronten, handelen in strijd met regels RO (huisvesten van 48 

arbeidsmigranten in bestaande bebouwing) 
 
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 23 september 2021 tot en met 
woensdag 29 september 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  
genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-0514 Parkresidentie 16 Dronten, bouwen van een woning V 23-09-2021 
2021-0520 Noordwijkselaan 29 Dronten, bouwen van een woning V 24-09-2021 
2021-0639 Waterparc Veluwemeer Biddinghuizen, bouwen van 7 

recreatiewoningen 
G 27-09-2021 

2021-0726 Piet Mondriaanstraat 18 Dronten, bouwen van 18 woningen V 23-09-2021 
2021-0776 Ansjovisweg 16 Dronten, uitbreiden van de woning V 24-09-2021 
2021-0921 De Tjonger kad sectie K 3233 Dronten, bouwen van een 

bedrijfsverzamelhal met 16 units 
V 27-09-2021 

2021-1024 Olsterweg 11 Dronten, bouwen van een nieuwe schuur V 23-09-2021 
2021-1047 Ploegschaar Biddinghuizen, plaatsen van een tijdelijke woonunit 

voor de periode van 1 jaar. 
V 29-09-2021 

2021-1061 De Deel 45 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde 

V 28-09-2021 

2021-1073 Spijkweg 15 11 Biddinghuizen, wijzigingen van de locatie vergunde 
koffiecorner en opslag  

V 24-09-2021 

2021-1087 Parkresidentie Fase 2 Dronten Kavel 54, bouwen van een woning V 28-09-2021 
* = 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.  
 
Ontheffing snoeihout 
Het college verleent ontheffingen van het verbod om afvalstoffen te verbranden voor 5 jaar met 
stookseizoenen die lopen van 1 oktober tot en met 30 april. Een ontheffing is mogelijk voor het verbranden 
van snoeihout in het buitengebied van de gemeente. Een aanvraagformulier treft u op onze website aan. 

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.

Vastgesteld wijzigingsplan 
Dronten
Artikel 3.6 lid 1 sub a Wro 

Het college van Dronten maakt bekend dat het 
ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan Dron-
ten-Hanzekwartier-De Noord 48 (20402) ter inzage 
ligt. Het plangebied ligt aan De Noord 48 te Dron-
ten en maakt de bouw van 63 appartementen en 
16 rijwoningen mogelijk.

U kunt de het vastgestelde wijzigingsplan en het 
vastgestelde Besluit hogere grenswaarde met 
bijbehorende stukken van 7 oktober 2021 tot en 
met 18 november 2021 inzien  bij de publieksbalie 
van het gemeentehuis (op afspraak) en op www.
ruimtelijkeplannen.nl.

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). 
Inwoners kunnen ook digitaal beroep instellen 
via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Voor het 
digitaal verzenden moet u beschikken over DigiD.

Het vastgestelde wijzigingsplan treedt in werking 
na het aflopen van de beroepstermijn. 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.

Vastgesteld wijzigingsplan 
Swifterbant
Artikel 3.6 lid 1 sub a Wro 

Het college van Dronten maakt bekend dat het 
vastgestelde wijzigingsplan ‘Swifterbant – Rivier-
duinweg 4 (D40012)’  ter inzage ligt. Het plange-
bied betreft het perceel Rivierduinweg 4 te Swif-
terbant. Het wijzigingsplan maakt de realisering 
van een nieuwe kistenloods mogelijk ten behoeve 
van de bestaande bedrijfsvoering. 

U kunt de betreffende stukken van 7 oktober 
2021 tot en met 18 november 2021 inzien bij de 
publieksbalie van het gemeentehuis (op afspraak) 
en op www.ruimtelijkeplannen.nl
(planidn: NL.IMRO.0303.D40012-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).
U kunt geen beroep instellen indien u geen
belanghebbende bent én geen zienswijze tegen 
het ontwerpbesluit hebt ingediend.  
Inwoners kunnen ook digitaal beroep instellen 

via digitaalloket.raadvanstate.nl. Voor het digitaal 
verzenden moet u beschikken over DigiD.

Het vastgestelde wijzigingsplan treedt in werking 
na het aflopen van de beroepstermijn. 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.

Verleende vergunningen 
voor evenementen
Door het team Vergunningen, Handhaving en 
Veiligheid van de gemeente Dronten zijn de vol-
gende vergunningen voor evenementen verleend:

- 2021-0809: Voor het organiseren van het 
Oktoberfest op 29 en 30 oktober 2021 op 
het Meerpaalplein te Dronten (verzonden op 
23-09-2021). 

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen 
met de administratie van het team Vergunningen, 
Handhaving en Veiligheid via telefoonnummer
14 0321.

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:

- 2021-0265: verkeersbesluit tot het intrekken 
van een gehandicaptenparkeerplaats met 
kentekenonderbord: NF-272-H. Het gaat om een 
parkeervak aan Zuidsingel 78 te Swifterbant; 
verzonden op 28-09-2021. 

- 2021-1188: verkeersbesluit tot het intrekken 
van een gehandicaptenparkeerplaats met 
kentekenonderbord: 10-ZL-DX. Het gaat om een 
parkeervak aan Hooiberg 26 te Biddinghuizen; 
verzonden op 28-09-2021.

U kunt de desbetreffende stukken gedurende
6 weken na verzenddatum van het besluit inzien. 
U kunt daarvoor een afspraak maken via de
website 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.

Bladruimen
De herfst heeft zijn intrede gedaan en dus 
laten de meeste bomen hun blad vallen.
Tijd om blad te ruimen. Medewerkers van 
de gemeente en aannemers zuigen en 
vegen het gevallen blad de komende tijd 
op. Afhankelijk van het weer valt het meeste 
blad in een periode van zes tot zeven we-
ken. Dat is meestal in de weken 42 tot en 
met 48.

Het opzuigen en opvegen van het blad ge-
beurt met meerdere machines met borstels, 
zuigslang en opvangbak. Vooraf komt het 
blad met bladblazers bij elkaar op het gras 
of een verharde ondergrond. Zo is het mak-
kelijk op te ruimen.
Na afloop vegen de gemeentelijke veeg-

machines ook nog even de straat schoon. 

Blad uit eigen tuin, maar ook blad op de 
stoep en in gemeentegroen kan in bladkor-
ven. Die plaatst de gemeente in de kernen. 
Deze bladkorven zijn alleen bedoeld voor 
bladafval en niet voor ander materiaal, 
zoals takken, stronken, groente-, fruit- en 
tuinafval.

Buurtbijeenkomst locatie Flevomanege
Bent u geïnteresseerd in de herontwikkeling 
van de locatie van de Flevomanege aan
De Zuid en wilt u meepraten over de
planvorming? Op 12 oktober is er een
buurtbijeenkomst georganiseerd door

Tredde en gemeente Dronten. 

Op www.dronten.ikpraatmee.nl/praat-mee-
over-wonen-aan-de-zuid vindt u hoe u zich 
aan kunt melden voor deze bijeenkomst. 

Mantelzorgtegoed deze maand nog te
besteden
Heeft u nog mantelzorgtegoed op de Pas 
van Dronten staan? Let op: U kunt dit 
tegoed nog besteden tot en met 31 okto-
ber 2021 bij onze aangesloten aanbieders! 
Geniet van een leuk uitje, koop een mooi 
product of ga lekker uiteten.

U kunt het actuele saldo op uw pas bekijken 
door op uw persoonlijke pagina in te log-
gen via www.pasvandronten.nl of de app. 
Hier bekijk je ook direct de acties van de
Pas van Dronten!


