
   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 12 december 2021
tot 29 januari 2022 is er een 
collectevrije periode

Voor meer informatie over de 
collectes zie:
bit.ly/collecterooster-dronten

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

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

WEEK 51 WEKELIJKSE INFORMATIEPAGINA VAN DE GEMEENTE DRONTEN 22 DECEMBER 2021

Collectes

Bekendmakingen

Vergoeding controle 
coronatoegangsbewijzen
Burgemeester en wethouders van Dronten maken bekend dat zij op 7 december 
2021 de Subsidieregeling controle coronatoegangsbewijzen gemeente Dronten 
hebben vastgesteld. Ondernemers en verenigingen, die verplicht zijn om in de 
periode tussen 22 september 2021 en 31 december 2021 bij publieke plaatsen 
coronatoegangsbewijzen te controleren, kunnen een vergoeding van maximaal
€ 2.000 aanvragen voor de kosten van de controles.

In de subsidieregeling is vastgelegd wie een aanvraag kan indienen, aan
welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen en welke kosten voor subsidie in 
aanmerking komen. Een subsidieaanvraag moet worden ingediend voor
1 februari 2022.

Het aanvraagformulier wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Dron-
ten, www.dronten.nl, onder de kop “direct regelen” en dan de keuze “belastingen 
en subsidies”.

Praat mee over de buslijnen
Provincie Flevoland en gemeente Dronten doen onderzoek naar 
mogelijke alternatieve vervoerwijzen in Dronten. Beide partijen 
willen graag meer inzicht in welke gevallen jij de Stadsdienst 
(buslijnen 21 en 22) gebruikt, wat jouw ervaringen zijn met de 
Stadsdienst en in hoeverre je open staat voor alternatieve open-
baar vervoer oplossingen.
 
Deel jouw inzichten over de Stadsdienst door middel van het 
invullen van dit onderzoek:

Midden in de markt 
Zo aan het eind van het jaar is 
het goed om terug en vooruit 
te kijken. Zeker in een bijzonder 
uitdagend jaar met allerlei econo-
mische onzekerheden voor onze 
ondernemers. 
De wijze waarop zij omgaan met 
de tegenslagen die het corona-
virus en de beperkende maat-
regelen met zich mee brengen 
is bewonderenswaardig. Daar-
naast heb ik veel waardering voor 
onze samenwerkingspartners als 
stichting Does, LTO en natuurlijk 
ondernemersvereniging OVDD. 
Ook wil ik graag alle medewerkers 
van de gemeente Dronten die on-
dernemers ondersteuning bieden 
niet vergeten. 
 
Ondernemers zetten de schouders 
eronder. Als gemeente denken we 
waar mogelijk mee. Bijvoorbeeld 
over de vraag wat de impact en 
maatschappelijke effecten van 
corona zijn de komende jaren. 
De gemeente onderzoekt hoe zij 
ondernemers kan ondersteunen. 
De eerder dit jaar uitgevoerde 
economische coronascan biedt 
hiervoor een goede houvast. 
 
Als gemeente hebben we aan-
dacht voor lokaal inkopen dankzij 
onze database voor lokale onder-
nemers. Dit jaar staat de teller bij-
na op 13 miljoen euro dat besteed 
is bij lokale ondernemers. 
 
Begin oktober is de nieuwe wer-
vingscampagne voor het aantrek-
ken van bedrijven op de Poort van 
Dronten gestart met als titel ‘Mid-
den in de markt’. Onze gemeente 
ligt immers midden tussen diver-

se logistieke toegangs- en uitvals-
wegen en in het hart van Neder-
land. Het bedrijventerrein de Poort 
van Dronten biedt kansen voor 
ondernemers die willen groeien. 
Op www.middenindemarkt.nl 
staan inspirerende verhalen van 
diverse ondernemers die bewust 
voor de gemeente Dronten heb-
ben gekozen. 
 
De komende maanden worden de 
actieplannen voor de winkelcentra 
uitgevoerd. Zo starten we deze 
week met het opknappen van de 
ondergrondse parkeergarage in 
winkelcentrum Suydersee. 
 
Kortom er zijn afgelopen jaar, 
ondanks alle tegenslagen, mooie 
stappen gezet. Ook begin 2022 is 
er nog volop werk aan de win-
kel. Voor nu wens ik u een fijne 
jaarwisseling toe. 

Wethouder Irene Korting

Heeft u vragen
over bijeenkomsten

of coronagerelateerde 
meldingen?

Bel dan met 14 0321

Heeft u een laag inkomen en 
hoge zorgkosten? Wij heb-
ben per 1 januari 2022 een 
collectieve zorgverzekering 
voor minima bij Univé.

Wilt u overstappen naar 
Univé? Ga dan naar
www.gezondverzekerd.nl
dronten en meld u aan. Doe 
dit uiterlijk 31 december 
2021.

Aangepaste openingstijden
rond de feestdagen

Tariefswijzigingen
afvalstoffenheffing 2022
Met ingang van 1 januari 2022 maakt de gemeente Dronten een on-
derscheid tussen een eenpersoonshuishouden en een meerpersoons-
huishouden. Als gevolg hiervan betalen  eenpersoonshuishouden met 
ingang van 1 januari 2022 minder afvalstoffenheffing en huishoudens 
bestaande uit meerdere personen meer. 

Deze wijziging volgt uit het Grondstoffenbeleidsplan dat op 1 juli 2021 
is vastgesteld. Als gevolg hiervan is de afvalstoffenheffing voor 2022 
vastgesteld op:

€ 279,18 voor een eenpersoonshuishouden
€ 348,97 voor een meerpersoonshuishouden

Overige wijzigingen:
- Vanaf 1 januari 2022 kunt u uw groenafval, schoon puin en schone 

grond gratis naar de milieustraat brengen.
- Aanvraag van een vervangende pas voor een bestaande woning, 

waarbij de originele pas niet in de woning is achtergelaten:  € 12,50 
- Aanvraag van een vervangende pas voor een kapotte of verloren pas:  

€ 25,00 
Bent u de eerste bewoner van een nieuwbouwwoning dan ontvangt u 
de pas zonder kosten gelijk met de bijbehorende containers.

De kosten voor het ophalen van grof tuinafval of grof huishoudelijk 
afval zijn vanaf 1 januari per aanvraag: 
Voor de eerste kuub (m3) betaalt u € 35,-
Voor 2 m3 betaalt u € 45,-
Voor 3 m3 betaalt u € 55,-
Voor 4 m3 betaalt u € 65,-
Voor 5 m3 betaalt u € 75,-

U mag tot maximaal 5 m3 aanbieden. Kijk voor de aanbiedregels op de 
website van de Gemeente Dronten.

Op vrijdag 24 en vrijdag 31 december sluiten wij het Huis van de 
Gemeente om 14.00 uur. Dit betekent dat wij ook telefonisch niet 
bereikbaar zijn.
De milieustraat is op vrijdag 24 en vrijdag 31 december wel 
geopend. 

De milieustraat is zaterdag 25 december (1ste kerstdag) en
zaterdag 1 januari 2022 (nieuwjaarsdag) gesloten.

Bewust houtstoken


